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“Viver é melhor que sonhar / Eu sei que o 

amor / É uma coisa boa / Mas também sei / 

Que qualquer canto / É menor do que a vida / 

De qualquer pessoa.” (BELCHIOR1, música 

“Como nossos pais”).  

 
1 Cearense, ex-aluno do Liceu do Ceará no início da década de 1960. Também lecionou Biologia em escolas 

de Fortaleza antes de optar por ser músico integralmente. Considerado um dos grandes expoentes da Música 

Popular Brasileira (MPB), compôs “Como nossos pais” no auge do regime militar, em 1976. Faleceu em 

abril de 2017, mês em que este trabalho começava a ganhar formas como pré-projeto para o processo seletivo 

do doutorado. 



RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo compreender como se construiu a disciplina Biologia nos 

currículos oficiais cearenses e nas experiências curriculares no Liceu do Ceará entre 1992 e 

2016. O estudo dialoga com os pressupostos teóricos das teorias críticas do currículo e da 

história das disciplinas e culturas escolares. Como pesquisa histórica apoia-se em um 

paradigma qualitativo de investigação e se inspira na pesquisa narrativa. A primeira fase da 

pesquisa focalizou a trajetória histórica dessa disciplina no estudo de três propostas 

curriculares estaduais, instituídas em 1992, 2000 e 2009, nas vozes de seus autores e em 

documentos sobre seus contextos de produção, como a legislação educacional estadual, os 

pareceres e as resoluções do Conselho Estadual de Educação. A segunda fase foi direcionada 

para o estudo das narrativas de docentes e de ex-alunos do Liceu do Ceará, bem como para a 

análise dos diários de classe desses professores e outros documentos do acervo da escola. As 

análises foram subsidiadas pela Análise Textual Discursiva e os dados foram organizados em 

cinco categorias: 1) Processos de produção dos currículos oficiais cearenses; 2) Princípios e 

conceitos norteadores dos currículos oficiais; 3) Finalidades, conhecimentos e modalidades 

didáticas expressos nas propostas curriculares para a disciplina Biologia; 4) Decisões 

curriculares e fatores que estimularam as mudanças nos currículos com base nas trajetórias 

dos professores; e 5) O Currículo de Biologia: entre o percebido e o experienciado na escola. 

Como resultado, identificou-se que os currículos oficiais foram construídos por subgrupos 

formados por técnicos da Secretaria Estadual da Educação do Ceará, professores das escolas e 

das universidades. Essas produções envolveram diferentes níveis de participação dos 

professores da rede estadual. Em alguns casos, omitiram-se os nomes desses docentes e houve 

tensões na implementação. Os currículos tiveram influências das novas legislações federais e 

estaduais, da lógica do mercado, das tendências pedagógicas e dos movimentos do Ensino de 

Ciências, que repercutiram em traços de um pensamento curricular crítico, em disputas entre 

finalidades acadêmicas e de transformação social. Notou-se também que as decisões 

curriculares dos professores na escola estudada foram influenciadas por suas experiências 

formativas (em especial, as relacionadas aos laboratórios escolares), pela distribuição de 

novos recursos didáticos (como livros didáticos e materiais para os laboratórios) e pela 

valorização e autonomia relativa conquistadas pelos professores. Os currículos oficiais 

tiveram papel secundário nas decisões curriculares e operaram junto a estratégias sutis de 

controle dos docentes. Nesse sentido, as narrativas revelaram atos de resistência dos 

professores, como as abordagens, durante as aulas, sobre suas lutas por melhorias de 



condições de trabalho e sobre a realidade social dos alunos. No contexto histórico estudado, 

percebeu-se também uma valorização dos conteúdos ecológicos nos anos 1990 e maior 

valorização dos conteúdos de Genética e Biotecnologia nos anos 2000, principalmente 

evidenciadas nos currículos oficiais e nos diários de classe. Assim, sustenta-se que a 

disciplina Biologia é uma construção social e histórica produzida com base em alianças, 

tensões e lutas na história curricular cearense, tendo sido elaborada por diferentes subgrupos 

e, nesse processo, mesclado distintos pensamentos curriculares, pedagógicos e tradições. 

 

Palavras-chave: História do currículo. Narrativas. História das disciplinas escolares. 

Currículo de Biologia. Análise textual discursiva.  

  



ABSTRACT 

 

This works aims to understand how the discipline Biology has been structured in the official 

curricula of Ceará and the curricular experiences in Liceu do Ceará School between 1992 and 

2016. The study is connected with the theoretical premises of the critical curricular theories 

and the history of school’s disciplines and culture. It is based on a qualitative investigation 

paradigm and is inspired by narrative research. The first research phase focused on the history 

of this subject through the evaluation of three state curricula plans implemented in 1992, 2000 

and 2009. Also, it was based on the voice of its authors and documents about their production 

contexts such as the state educational legislation, State Education Board’s opinions and 

resolutions. In the second phase, this investigation focused on the narratives of Liceu do 

Ceará School’s faculty and alumni, as well as on class diaries of those teachers and other 

documents in the school’s collection. The analysis comprised the Textual and Discourse 

Analysis and data was organized in five categories: 1) The production process of the official 

curricula of Ceará; 2) Principles and guiding concepts of the official curricula; 3) Goals, 

knowledge and didactic modalities expressed in the curricular plans for the Biology subject; 

4) Curricular decisions and the factors that stimulated curricular changes based on the 

teachers’ careers; 5) The experienced biology curriculum: within the perceived and the 

experienced curriculum in school. As a result, it was identified that the official biology 

curricula were built by subgroups formed by technicians from the Ceará State Department of 

Education, teachers from schools and universities. These productions involved different levels 

of state teachers participation. In some cases, these teachers had their names omitted and there 

were also tensions in the implementation. These curricula were influenced by new federal and 

state legislation, the market logic, pedagogical trends and science teaching movements, which 

led to aspects of critical curricular thinking and conflicts between academic purposes and 

social transformation. Regarding The evaluated school, we noticed teacher’s curricular 

decisions were influenced by their studies background and experience (especially the ones 

related to school laboratories), distribution of school material (such as books and laboratory 

materials), the relative appreciation and independency acquired by the teachers. The Official 

state curricula had a secondary role in the curricular decisions and worked together with the 

strategies that subtly control teachers. In this sense, narratives revealed teachers’ resistance as 

shown by the moments when, during classes, they spoke about their fights for better working 

conditions and about the social realities of the students. In the evaluated historical context, we 

also realized there was an appreciation for the ecological subjects in the 1990 sand greater 



appreciation for Genetics and Biotechnology after 2000, as evidenced by the class diaries and 

official state curricula. Hence, we conclude that the Biology discipline is a social construct 

based on alliances, tensions and fights in the Ceará curricular history. Also, we showed this 

discipline was elaborated by different subgroups and that it mixed different curricular 

pedagogical thoughts and traditions. 

 

Keywords: Curriculum history. Narratives. History of school subjects. Biology curriculum. 

Textual discourse analysis. 

  



RESUMEN 

 

Se objetiva comprender cómo se ha estructurado la asignatura Biología en los currículos 

oficiales de Ceará-Brasil y en las experiencias curriculares en Liceo de Ceará entre 1992 y 

2016. El estudio dialoga con los presupuestos teóricos de las teorías críticas del currículo y de 

la historia de las asignaturas y culturas escolares. Se apoya en un paradigma cualitativo de 

investigación y se inspira en la investigación narrativa. En su primera fase, enfoca la 

trayectoria de esa asignatura en el estudio de tres propuestas curriculares estatales, instituidas 

en 1992, 2000 y 2009, en las voces de sus autores y en documentos que han ayudado a 

entender sus contextos de producción, como la legislación educacional, pareceres y 

resoluciones del Consejo de Educación. En la segunda, la investigación se ha direccionado al 

estudio de narrativas de docentes y de antiguos alumnos del Liceo; así como al análisis de los 

diarios de aula y otros documentos del acervo de esa escuela. Los análisis han sido 

subsidiados por el Análisis Textual Discursivo y los datos organizados en cinco categorías: 1) 

procesos de producción de currículos oficiales en Ceará; 2) principios y conceptos 

norteadores de los currículos oficiales; 3) finalidades, conocimientos y modalidades didácticas 

expresas en propuestas curriculares para Biología; 4) decisiones curriculares y factores que 

estimularon los cambios en los currículos basados en las trayectorias de los profesores; y 5) 

currículo vivido de Biología: entre lo percibido y lo experimentado en la escuela. Como 

resultado, se ha identificado que los currículos oficiales de Biología se han construido por 

subgrupos de técnicos de la Secretaría de Educación y profesores de las escuelas y 

universidades. Esas producciones envolvieron diferentes niveles de participación de los 

profesores de Ceará. En algunos casos, se han omitido nombres de docentes y hubo tensiones 

en la implementación. Los currículos han sido influenciados por las nuevas legislaciones 

federales y de Ceará, por la lógica del mercado, tendencias pedagógicas y movimientos de 

Enseñanza de Ciencias, que repercutieron en trazos de un pensamiento curricular crítico y en 

disputas entre finalidades académicas y de transformación social. Se ha percibido también que 

las decisiones curriculares de los profesores en la escuela estudiada fueron influenciadas por 

sus experiencias formativas (en especial, las relacionadas a los laboratorios escolares), por la 

distribución de nuevos recursos didácticos (libros y materiales para laboratorios) y por la 

valoración y autonomía relativa conquistadas. Los currículos oficiales del estado han tenido 

papel secundario en las decisiones curriculares y han operado junto a estrategias sutiles de 

control de los profesores. Con eso, las narrativas han revelado actos de resistencia de 

profesores, como abordajes en sus clases sobre luchas por mejores condiciones de trabajo y la 



realidad social de sus alumnos. Así, se puede sostener que la asignatura Biología es una 

construcción social producida basada en alianzas, tensiones y luchas en la historia curricular 

de Ceará, elaborada por subgrupos diferentes y, en ese proceso, ha mezclado distintos 

pensamientos curriculares y pedagógicos, además de tradiciones. 

 

Palabras clave: Historia del currículo. Narrativa. Historia de lasasignaturas escolares. 

Currículo de Biología. Análisis textual discursivo. 
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PRÓLOGO 

 

Um dos principais eixos desta investigação acadêmica, de característica 

histórica, junto a outros instrumentos de pesquisa, são as narrativas de professores de 

Biologia, isto é, relatos de experiências que ajudaram a constituir a disciplina Biologia em 

um espaço escolar, mas que, ao mesmo tempo, se entrelaçam com a vida profissional dos 

professores, ou seja, são a própria vida de professores que ensinam essa disciplina escolar, 

dos que buscam, geralmente, ensinar sobre os fenômenos biológicos em sua plenitude, sem 

dissociá-los de seus aspectos culturais, filosóficos, sociais e políticos. É nesta visão de 

Ensino de Biologia que também me insiro.  

Como apontado por Clandinin e Connely (2015), a pesquisa narrativa é um 

campo de reconstrução de histórias, entre as quais está a do próprio pesquisador narrativo. 

Nesse sentido, busquei inspiração nesse caminho como modo de enriquecer esta pesquisa 

histórica sobre o currículo escolar. Esta seção retoma alguns dos caminhos que me levaram 

ao encontro da temática escolhida, pois sintetizam minhas narrativas autobiográficas2. Não 

se trata apenas de justificar o objeto de estudo a partir da minha trajetória, ponto que 

poderia ficar reduzido à introdução do trabalho, mas de valorizar minhas experiências e ir 

ao encontro de questionamentos mais amplos que ajudaram a me aproximar aos poucos do 

objeto estudado, em um exercício de valorizar as minhas narrativas pessoais, um pouco do 

que sei, um pouco do que desconheço e do que sinto, antes de iniciar a pesquisa em campo3.  

Entre as minhas primeiras aulas no curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas, no ano de 2007, quando ingressei na universidade, lembro-me de sentar em 

círculo com os colegas da turma e tentar responder à seguinte pergunta feita pelo professor 

Roberto Feitosa, vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC): “Qual foi o seu 

primeiro contato com a Biologia?”. 

Memórias longínquas me ajudaram a expressar a resposta a essa pergunta, as 

quais repousavam nos livros da estante do meu avô Pedro, que, embora não tenha terminado 

seus estudos na Educação Básica, sempre estimulou grandemente seus filhos e netos para o 

fazerem. Lembro-me, especificamente, de um livro sobre agricultura que ensinava como 

juntar ramos de duas espécies de plantas diferentes para se obter, assim, de uma planta 

única, a produção de dois tipos de frutas ao mesmo tempo.  

 
2 Inspirado nos estudos sobre memórias escolares dos professores, tal como realizado por Maknamara (2016).  

3 São também esses aspectos que serão valorizados com os professores protagonistas desta pesquisa, como será 

descrito nos próximos capítulos. 
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A casa dos meus avós, no interior do Maranhão, foi meu grande laboratório de 

Biologia. Foi lá que aprendi sobre o cultivo das plantas, observei pássaros e tive a 

oportunidade de observar in loco a metamorfose das lagartas em borboletas, que cresciam 

por entre árvores e primaveras, além de outros muitos aprendizados. Isso me fez gostar 

ainda mais de livros, brinquedos e filmes em que figurassem animais e plantas. Era essa 

uma das minhas diversões favoritas, já aos 6 anos de idade.  

No entanto, os aprendizados diversos sobre o conhecimento biológico só se 

formalizaram quando me tornei aluno nas disciplinas escolares Ciências e Biologia. Entre as 

experiências mais ricas estavam as práticas com anatomia floral, as discussões sobre o 

corpo humano, sexo, novas tecnologias e, principalmente, a temática ambiental. Esse era um 

tema recorrente na vida estudantil de qualquer aluno dos anos 1990. Eu fui inspirado, de 

certo modo, a seguir a carreira na Biologia pelos professores Roger e Juliana na 7ª série 

(atual 8º ano), quando decidi que poderia fazer vestibular na área de Ciências Biológicas, 

ciências de referência para a disciplina escolar de que eu mais gostava.  

Na contramão dessas abordagens, as memórias do Telensino, aqui no Ceará, em 

que assistia às aulas de Ciências pela televisão e recebia orientações do professor para 

resolver as atividades no Manual do Aluno. Embora até gostasse de assistir às aulas pela 

televisão, esse modelo não permitia que eu me expressasse livremente ou expusesse meus 

questionamentos como aluno; talvez nem o professor que estava presente se sentisse à 

vontade para intervir. 

Na faculdade, opostamente, recebi um importante estímulo para desenvolver a 

minha autonomia como docente: sob a orientação da professora Raquel Crosara, tornei-me 

bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) – Biologia, 

na UFC, em 2010. Ali, os bolsistas discutiam e planejavam as atividades pedagógicas em 

consonância com a realidade das escolas, não como meros executores, mas com liberdade 

para criar e agir. Através do PIBID-Biologia, recebi um convite para trabalhar como 

professor substituto em uma instituição escolar – o Liceu do Conjunto Ceará, em Fortaleza 

–, o que ajudou a me manter financeiramente após o término do curso. 

A experiência no Liceu do Conjunto Ceará fez-me vivenciar inicialmente os 

fatores complexos que interferem no currículo escolar. Quando da realização de um projeto 

de intervenção pedagógica nessa instituição, descrito em meu Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) da licenciatura (RODRIGUES, 2011), recebi muito apoio da coordenação 

pedagógica, porém com a recomendação para não mudar muito o conteúdo, para não ficar 

muito diferente de outros turnos e professores da escola. De certa forma, isso me lembrava 
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uma visão de escola como fábrica, na qual os produtos finais deveriam ser mais ou menos 

semelhantes, justificativa para um ensino homogêneo.  

Diante disso, tomei uma decisão coerente com a minha leitura freireana4 de 

educação e trabalhei, nas turmas do 2º ano, o saneamento básico como tema de todo o 

primeiro bimestre da disciplina Biologia. Iniciativas como essa se repetiram nas várias 

instituições por onde passei, tanto nas escolas quanto nos cursos de nível superior, em 

faculdades nas quais sou docente atualmente. Em algumas delas, tive dificuldade em construir 

um currículo mais criativo e dinâmico. Ressalto que esse Liceu tem sido uma referência de 

criatividade para mim. 

Nessa mesma escola pública em que iniciei minhas atividades profissionais, 

presenciei discussões importantes, nas quais queriam implementar novas atividades 

pedagógicas e curriculares. Percebi que os professores desse Liceu sempre tiveram um 

posicionamento crítico, que, associado a seus esforços criativos, muito ajudou a projetar o 

nome da escola como referência local de inovação e luta.  

Esse foi também o mesmo período de um dos grandes embates ocorridos entre os 

professores da rede estadual de ensino e o governador do estado, à época, Cid Ferreira 

Gomes. A frase dita pelo ex-governador “Quem entra em atividade pública deve entrar por 

amor, não por dinheiro”, em um período de uma grande greve docente, estampou os grandes 

jornais do estado do Ceará e do país. Independentemente das inúmeras possibilidades de 

interpretação, as palavras proferidas na ocasião causaram constrangimento aos presentes e 

tiveram grande repercussão, no instante em que demonstraram exacerbamento do poder e 

desmerecimento do professor em relação aos seus direitos e deveres. 

Perante tal situação, algumas problematizações5 podem ser levantadas sobre a 

realidade escolar cearense: quem “tem” o poder para decidir o motivo pelo qual cada docente 

ensina e o que deve ensinar? A partir dessa questão, que currículos, trajetórias e caminhos 

estão sendo construídos na rede estadual de ensino do Ceará? Como se constituem? Que 

modos de ser e estar na profissão são requeridos pelo estado e pensados pelos docentes? Que 

mudanças operaram nesse contexto?  

Esses são aspectos que remetem a políticas curriculares para o ensino de Biologia 

que se solidificam, em parte, em documentos feitos pelo estado em suas tentativas de controle 

dos processos de ensino. No caso do Ceará, sua última reformulação curricular foi lançada em 

 
4 Que se baseia nos estudos de Paulo Freire, patrono da educação brasileira.  
5 Questões mais amplas que dialogam com a minha trajetória e com as questões desta pesquisa (apresentadas 

apenas na Introdução). 
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2009 (CEARÁ, 2009), no entanto não há nela referências aos currículos oficiais anteriores 

sobre seus vislumbres e características.  

Parto também da ideia poética de que “Viver é melhor que sonhar”, como 

menciona a epígrafe desta tese, e questiono: quais seriam, então, as características do 

currículo prescrito e vivido6 na disciplina Biologia nesse contexto de vislumbres (de sonhos) e 

de estratégias de controle produzidos na rede estadual de ensino do Ceará? 

Hoje, ao revisitar essas memórias, retomo-as na perspectiva de quem se tornou 

professor de Biologia. Acredito ser imprescindível buscar a construção de uma investigação 

que valorize mais as vozes e vidas docentes, em especial em um contexto em que novas 

temáticas são inseridas, como o caso das ambientais que vivenciei na escola, quanto também 

como uma visão curricular propulsora do aumento da eficiência dos processos de ensino e 

aprendizagem, como o caso exemplificado do Telensino nas minhas aulas de Ciências na 

escola pública, que, nos dias atuais, tomam outras formas. 

Além disso, após ingressar no mestrado em Educação Brasileira na UFC e 

participar do Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino de Ciências (GEPENCI), observei 

também, no ideário educacional do Ceará, um forte apelo ao desenvolvimento tecnológico 

pela escola, como tentativa de produzir tecnologias limpas e sustentáveis, que, por sua vez, 

são propagadas em feiras de ciências locais e nacionais, de algumas das quais sou atualmente 

avaliador ou docente orientador.  

Assim, fui aos poucos me aproximando de matrizes teóricas ligadas ao 

movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), conforme trabalhos anteriores 

(RODRIGUES; LEITE, 2017a, 2017b, 2019; RODRIGUES; LEITE; GALLÃO, 2016), que 

me motivaram inicialmente a compreender a história curricular do Ceará, muito embora esses 

pontos tenham ficado de modo secundário ao longo do desenvolvimento da pesquisa, tendo 

em vista que seria mais relevante uma compreensão mais ampla das negociações e alianças na 

produção do currículo de Biologia neste estado. Outras questões e referências teóricas foram 

emergindo na aproximação com o objeto de pesquisa. 

Algumas outras questões sobre o currículo escolar começaram a amadurecer 

quando de minha participação também nas disciplinas do eixo Educação, Currículo e Ensino, 

no curso de pós-graduação na UFC, especialmente nos encontros com os professores Luiz 

Botelho, Ana Iorio, Pedro Rogério e Henrique Beltrão. A questão central sempre foi 

 
6 O uso dos conceitos “currículo prescrito” e “currículo vivido” serão mais bem esclarecidos no terceiro 

capítulo. 
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ressaltada nas aulas, pertinente a todas as pesquisas dos alunos do mestrado e doutorado, que 

era: “Porque somos como somos?”. Reelaborando essa questão: “Por que a disciplina escolar 

Biologia é como é?”. Diante da complexidade desse problema, alguns recortes serão 

posteriormente esclarecidos, embora seja necessário adiantar que, para responder a essa 

pergunta, a dimensão do conhecimento formal do ensino de Biologia, seu conteúdo e forma, 

não pode ficar separada de dimensões emocionais e políticas, que só podem ser retratadas 

organicamente com base nas experiências de vida dos docentes de Biologia.  

Em 2013, tive minha primeira experiência como docente universitário como 

professor formador na UFC, em que, aos poucos, fui readaptando e criando atividades que 

envolveriam as narrativas dos meus alunos, futuros professores de Biologia, a exemplo do uso 

de memoriais, dinâmicas de grupo com objetos da infância dos alunos, uso de cartas sobre a 

vivência dos discentes em sua fase escolar, portfólios, entre outras (RODRIGUES; LEITE; 

GALLÃO, 2016). Desde então, utilizei as narrativas dentro de abordagens para a formação 

dos meus alunos nos cursos de graduação e pós-graduação na Universidade Estadual do Ceará 

(UECE), onde atuei até 2019. Assim, já me aproximava, de forma intuitiva, do referencial 

ligado às narrativas como elemento formativo e como pesquisa.  

Essas são experiências e questionamentos que me levaram a investigar sobre os 

modelos e as características das tentativas de reforma curricular para o ensino de Biologia, 

sobre sua efetivação no cenário escolar, sobre o conformismo, sentimentos e resistência dos 

professores, em especial no que se referem aos sentidos das experiências ligadas à história da 

disciplina Biologia no Ceará após os anos 1990. 

Penso, além disso, que os percursos vivenciados no currículo da disciplina 

Biologia na rede estadual cearense é muito mais rico e complexo do que aparenta ser, muito 

acima dos conteúdos e formas explicitados nas tentativas de reformas curriculares. As escolas 

estaduais têm suas próprias trajetórias curriculares, que dão sentido a diferentes experiências 

de formação para os alunos e docentes, o que justifica também um caminho mais narrativo, 

qualitativo e interpretativo para a pesquisa. 

Na descrição desta seção, que chamei de Prólogo, alguns elementos que 

caracterizam as narrativas podem ser aproximados, tais como a presença de eventos, 

personagens (atores sociais), contextos e instabilidades como sendo partes da minha biografia, 

da narrativa que me constitui. Esses elementos também serão abordados com os protagonistas 

de outras histórias que colaboraram com esta pesquisa.  

Por fim, ressalto que desenvolver uma pesquisa – com outros padrões de escrita e 

caminho metodológico –, tal como o uso das narrativas, enriquece a minha trajetória pessoal e 
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profissional, pois a minha formação em licenciatura em Ciências Biológicas e as experiências 

de pesquisa na área de Ecologia fizeram, por vezes, germinar em mim a criação de pesquisas 

educacionais mais próximas de uma corrente positivista e quantitativa, que foram, ao longo 

dos anos, sendo desconstruídas na graduação, no meu trabalho como docente que pesquisa a 

própria prática e na pós-graduação.  

Os próximos capítulos trarão o texto escrito com os verbos conjugados na 

primeira pessoa do plural, como forma de evidenciar o caráter coletivo de produção do 

conhecimento nesta tese, não como forma de me distanciar do objeto estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Quando normalmente a comunidade escolar menciona a disciplina Biologia na 

escola, aborda sobre as suas características, o conteúdo ministrado ou o modo como o 

professor elabora o processo de ensino. Quase nunca discutimos sobre a historicidade da 

própria disciplina, pois tendemos a naturalizar o que observamos e a desconsiderar o modo 

como se desenvolveu. 

É necessário visualizá-la como parte de processos sócio-históricos, com dinâmicas 

socioculturais em que uma disciplina escolar não é uma mera derivação de disciplinas 

científicas. Para melhor compreensão desses aspectos, uma descrição substantiva é feita nos 

trabalhos de Cassab (2011), Krasilchik (1987, 2008), Marandino, Selles e Ferreira (2009), 

Selles et al. (2009), entre outras publicações que interpelam a relação entre os fatores sociais e 

as disputas entre os ramos das Ciências Biológicas na constituição sócio-histórica da 

disciplina escolar Biologia. 

De forma bastante resumida, podemos caracterizar algumas construções 

normativas que interferiram na disciplina Biologia no currículo escolar brasileiro ao longo do 

tempo. A partir dos anos 1960, a Biologia se estabilizou como disciplina escolar no currículo 

no segundo ciclo do ensino secundário nas escolas brasileiras. Desde então, uma série de leis 

e determinações permeou o ideário do ensino de Biologia e Ciências sem, contudo, levar a 

termos de efetiva melhoria.  

Por exemplo, a Lei nº 4.024/1961, que fixou a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), descentralizou as decisões curriculares, que eram de âmbito 

federal, e a partir dela também houve aumento da carga horária da área de ciências e o 

desenvolvimento de currículos estaduais. Diferentemente dessa, a Lei nº 5.692 (promulgada 

na ditadura militar) buscou valorizar as disciplinas científicas de modo contraditório, pois 

estabeleceu a preparação para o trabalho como aspecto central para o segundo grau. Nesse 

sentido, também possibilitou a criação de disciplinas ligadas a habilitações profissionais, com 

possíveis parcerias com empresas, o que repercutiu na formação básica aligeirada e 

pauperizou o ensino (BRASIL, 1971; KRASILCHIK, 2000, 2008). 

Diante dessas alterações na legislação educacional e suas manifestações nos 

estados brasileiros, a disciplina Biologia passou por redefinições que a tornaram presente ou 

não nas últimas séries do secundário (que equivale atualmente ao ensino médio). Por 

exemplo, com a LDB de 1961 a Biologia tornou-se obrigatória em duas séries do secundário. 
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Houve também a redução de carga horária para duas aulas semanais, em especial no contexto 

profissionalizante da ditadura militar. Mesmo que as legislações dos anos 1960 e 1970 tenham 

suscitado o aumento da carga horária das disciplinas científicas, isso parece não ter 

repercutido na organização curricular nas escolas, conforme estudos mais recentes com 

documentos curriculares estaduais (QUEIROZ; HOUSOME, 2018). Esses pontos nos 

mostram o quanto é relevante tentar compreender como as disciplinas escolares se expressam, 

para além dos documentos normativos de âmbito nacional. 

Krasilchik (1987, 2000), ao refletir sobre o currículo de Ciências e Biologia no 

Brasil, destaca que as principais modificações aconteceram após a Segunda Guerra Mundial. 

O ideário educacional brasileiro foi influenciado por disputas políticas, ideológicas e 

tecnológicas advindas da Guerra Fria, em que as tensões entre Estados Unidos e União 

Soviética (e seus aliados) conduziram a novos discursos educacionais, na ânsia de valorizar o 

conhecimento técnico e científico, com reflexos sobre as duas leis mencionadas 

anteriormente. Essas produções normativas não foram uma mera cópia de modelos 

estrangeiros, embora a produção das políticas educacionais no Brasil tenha tido influência de 

eventos de grande repercussão mundial. 

Por exemplo, o lançamento do primeiro satélite espacial, chamado de Sputnik, em 

1957, pelo governo russo, acirrou ainda mais as tensões geopolíticas. O movimento de 

reforma curricular foi iniciado e debatido em anos anteriores, mas o lançamento desse satélite 

soviético trouxe mudanças na opinião pública e reforçou a ideia de que eram necessárias 

reformas curriculares. De modo não linear, mas gradativo, houve mudanças no currículo de 

Ciências nos EUA e no Brasil, na intenção de alavancar uma formação científica nos 

estudantes (AZEVEDO; SELLES; TAVARES, 2016).  

Marca ainda os anos 1960 e 1970 a consolidação da disciplina de Biologia no 

currículo escolar brasileiro, uma vez que, segundo Marandino, Selles e Ferreira (2009), o 

neodarwinismo veiculado pelos projetos curriculares7 norte-americanos ajudaram a divulgar a 

retórica da Biologia como ciência unificada, distanciando-a da disciplina História Natural. 

Nessas décadas, foram elaboradas propostas curriculares estaduais no Brasil seguindo as 

legislações e políticas vigentes. 

 
7 O projeto curricular para a Biologia denominado de Biological Science Curriculum Study – (BSCS), foi 

produzido em consonância a projetos para Física (Physical Science StudyCommitee – PSSC), Química 

(Chemical Bond Approach – CBA), e Matemátia (Science MathematicsStudyGroup – SMSG). Eles ficaram 

conhecidos por suas siglas.  
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Sob a influência de projetos norte-americanos dentro do contexto do regime 

militar no Brasil, o campo do Ensino de Ciências também implementou, aos poucos, as ideias 

de método da redescoberta e o planejamento de ensino baseado no método científico, 

fundamentado nas pesquisas cognitivistas e comportamentalistas. Apenas com o fim do 

regime militar, em 1985, e a conseguinte abertura política no Brasil, novas ideias pedagógicas 

puderam germinar (CARNEIRO, 1998; KRASILCHIK, 2000).  

Na esteira dessas mudanças, o estado de São Paulo elaborou propostas 

curriculares regionais, editadas em 1988, cujo enfoque de ciência explicitava uma forma mais 

humanizada e interdisciplinar do Ensino de Ciências. Outros currículos regionais seguiram 

caminhos similares (AMARAL, 2001). Havia também o destaque de como a ciência e a 

tecnologia devem ser abordadas nesses currículos oficiais, tais como na Proposta Curricular 

de Ensino de Química do estado de São Paulo, de 1988, na Proposta Curricular de Química 

para o ensino médio do estado de Minas Gerais, de 1998, entre outras, conforme apontam 

Santos e Mortimer (2002).  

Em 1988, a promulgação de uma nova constituição sintetizou os princípios de 

gratuidade e universalização do ensino. Em 1996, foi estabelecida a Lei nº 9.394, que instituiu 

a LDB. Posteriormente, foram publicados parâmetros e diretrizes curriculares nacionais, tanto 

para o ensino fundamental quanto para o ensino médio.  

Sob a égide da nova LDB de 1996, inúmeras reformas nos âmbitos federal e 

estadual foram implementadas nos anos 1990 (tais como os parâmetros curriculares nacionais, 

diretrizes para o ensino médio e novos currículos estaduais), tendo em vista um contexto de 

efervescência de políticas curriculares e de novos horizontes pedagógicos pós-regime militar, 

o que reforça a perspectiva de entendermos os sentidos, características e tensões produzidos 

sobre a disciplina Biologia a partir das políticas curriculares e das experiências docentes, em 

contraste com os sopros de democracia no país nesse período. 

Nessa lógica, buscamos desenvolver uma pesquisa sobre a história do currículo 

cearense em que dialogamos com dimensões curriculares expressas em textos normativos, 

mas que principalmente valorizam narrativas sobre as experiências vivenciadas na escola 

pública, diante das tentativas de mudanças curriculares. 

Sobre isso, a literatura acadêmica traz algumas problemáticas em torno desses 

movimentos de reformas curriculares, entre essas a de que os currículos oficiais normalmente 

excluem os docentes e os relegam ao desconhecimento (ARROYO, 2013; GOODSON, 2019). 

Nesse sentido, estudar a perspectiva docente é um modo de nos posicionarmos contra um 

pensamento pseudo-reformador, pois as reformas ou tentativas de mudança normalmente 
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operam em sistemas de recompensas e penalização para os docentes. Ouvir as narrativas das 

experiências dos professores nos aproxima das suas práticas, conhecimentos, propósitos e 

contextos sociais, reposicionando a sua voz quanto às tentativas de mudança (GOODSON, 

2008, 2015). Assim, nesta investigação buscamos refletir sobre os mecanismos que 

estabilizaram a disciplina Biologia e as mudanças curriculares na rede estadual de ensino do 

Ceará a partir dos anos 1990. 

Nessa acepção, inspiramo-nos em autores e autoras de pesquisas sobre a história 

das disciplinas Ciências e Biologia no Brasil, tais como Cassab (2011), Ferreira (2005, 2014), 

Ferreira e Gomes (2011), Ferreira e Selles (2005), Marandino, Selles e Ferreira (2009), 

Medrado e Selles (2018), Selles e Cassab (2012), Selles e Ferreira (2004), entre outros/as, que 

discutem os processos de emergência dessas disciplinas escolares, as finalidades e forças que 

atuam em sua produção, estabilidade e mudança. 

Nosso primeiro insight sobre o currículo cearense se desenvolveu a partir de 

nossas pesquisas anteriores. Descrito em Rodrigues (2016), o relato de uma das entrevistadas 

sobre educação no Ceará enfatizava a importância de propostas curriculares estaduais 

elaboradas em 1992 para a temática ambiental nesse estado, isto é, propostas anteriores à atual 

LDB e aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), temáticas que eram desconhecidas pelo 

atual setor responsável pelo currículo estadual na Secretaria da Educação do Ceará (SEDUC). 

A partir disso, iniciamos um levantamento bibliográfico e documental8 dessas propostas mais 

antigas e das propostas atuais no estado do Ceará, como forma de percebermos sua trajetória 

curricular. 

Teixeira e Dias (2011) apresentam uma das poucas descrições que relatam sobre 

documentos curriculares cearenses, embora esse trabalho não aborde o processo de produção 

dos currículos oficiais e as mudanças curriculares após os anos 1990. Assim, não conhecemos 

os processos sócio-históricos, os agentes e as forças que atuaram na produção curricular sobre 

a disciplina Biologia no Ceará.  

Além disso, as pesquisas relatadas em teses e dissertações sobre o campo 

curricular no Brasil9 abordam pouco o Ensino Médio (15%) se comparadas com aquelas que 

abordam o Ensino Fundamental (60,4%). A Biologia não está entre os principais componentes 

curriculares pesquisados nas dissertações e teses, diferentemente das disciplinas História, 

 
8 Inicialmente, foram consultados acervos da biblioteca central, acervos do Centro de Documentação e 

Informações Educacionais (CDIE), na SEDUC, e recolhidos documentos cedidos por sujeitos da pesquisa de 

estudos anteriores. 
9 Análises feitas entre 1996 e 2002. 
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Matemática, Educação Física, Educação Ambiental e Ciências (MACEDO et al., 2006)10, o 

que estabelece algumas potencialidades para a linha de investigação a que se propõe esta 

pesquisa.  

Como base em nossa revisão da literatura11, identificamos nove teses, 34 

dissertações, 28 trabalhos do Encontro Nacional de Ensino de Biologia (ENEBIO) e 17 

trabalhos do Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências (ENPEC) sobre o 

currículo de Biologia no ensino médio brasileiro entre os anos de 2005 e 2018. Essas 

pesquisas estão concentradas no Sul e Sudeste do país, com foco principalmente em Livros 

Didáticos (LDs), currículos oficiais e entrevistas com professores. Apenas cerca de 32% 

desses trabalhos têm um caráter mais histórico, entre os quais não identificamos investigações 

sobre a história dos currículos oficiais estaduais de Biologia, o que dificulta a compreensão 

sobre as mudanças curriculares ao longo do tempo.  

Segundo Santos (1990), as mudanças curriculares ocorrem devido a eventos 

sociais e políticos, com disputas e negociações intrínsecas e extrínsecas ao sistema escolar, tal 

como o lançamento do Sputnik fortaleceu, nos anos 1960, um conjunto de ideias que 

influenciaram (mas que não definiram de modo linear) alterações no currículo de Ciências. 

Assim, a pesquisa sobre uma disciplina escolar deve identificar as tendências e contextos que 

influenciam os seus conteúdos, métodos e finalidades, bem como os fatores que propiciam a 

proposta curricular em tempos e espaços definidos, ou seja, desvelar a sua história social.  

Se, no contexto atual, a partir de 2016, notoriamente algumas forças disputam 

espaço para implementar finalidades aos currículos escolares na disciplina Biologia contra um 

pensamento crítico12 (BORBA; ANDRADE; SELLES, 2019; SELLES, 2016), não se sabe 

como essa disciplina se constituiu regionalmente em outros períodos e contextos, tendo em 

conta que muitos dos estudos sobre o currículo escolar se concentram nas regiões Sul e 

Sudeste do país13. Por sua vez, o Ceará vem recebendo destaque da grande mídia, apontando-  

-o como uma das referências educacionais no país (SEDUC, 2019), sem conhecermos de 

modo claro seu histórico curricular. Questionamos essa ideia de referência educacional 

 
10 Embora a data desta pesquisa seja de há mais de 10 anos, nos capítulos subsequentes apontaremos algumas 

lacunas nas pesquisas sobre o currículo de Biologia através do levantamento das investigações mais recentes.  
11 Descrito e aprofundado no próximo capítulo, chamado de Estado da Questão (EQ), que nos ajudou a 

caracterizar a abordagem teórica e metodológica desta investigação.  
12 O programa “Escola sem Partido”, segundo Selles (2016), faz parte do avanço de movimentos 

neoconservadores no Brasil e se estabelece através de projetos de lei em diferentes esferas (federais, 

estaduais e municipais). Bagdonas e Azevedo (2017) apontam que o movimento defende a ideia de professor 

como transmissor de informações imparciais, em direção a um senso comum pedagógico.  
13 Essa informação será mais bem aprofundada no próximo capítulo desta pesquisa.  
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quando também não está claro que mudanças operaram nas disciplinas, como a Biologia, e na 

vida dos seus professores nas escolas públicas cearenses.  

Compreender as mudanças nas disciplinas escolares significa considerá-las como 

objeto histórico dinâmico, como um processo e produto de negociações entre a escola e os 

fatores externos a ela, o que nos impele a indagar sobre as diferentes versões históricas em 

que o Ensino de Ciências e Biologia são produzidos (CASSAB, 2011; FERREIRA, 2005; 

MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009). As pesquisas que operaram nesse sentido 

tornam-se relevantes tanto por documentar as experiências dos subgrupos que produzem a 

disciplina Biologia quanto por relacionar essas experiências a um contexto sócio-histórico 

mais amplo.  

Santos (1995), ao discutir sobre as metodologias usadas no estudo das disciplinas 

escolares e currículo, aponta que são realizadas análises dos documentos que prescrevem os 

currículos (chamados pela autora de currículo formal ou oficial) associados a “estudos de 

casos” em regiões e escolas. Fundamentada nos trabalhos de Ivor Goodson, ela aponta ainda o 

uso de estratégias que evocam a história de vida dos docentes como elemento básico da 

discussão do currículo real (o que foi vivenciado, na prática, na sala de aula), ligando para 

isso as experiências dos indivíduos ao seu contexto sócio-histórico.  

Com base nessas premissas, optamos por um estudo que combina a análise do 

processo de produção dos currículos oficiais cearenses com uma investigação mais 

aprofundada da realidade escolar. Para isso, consideramos compreender as práticas 

curriculares ocorridas no Colégio Estadual Liceu do Ceará (CELC). A escolha dessa escola 

deu-se por sua importância histórica como escola centenária, pois é uma das primeiras escolas 

secundárias brasileiras. 

Não se sabe se essa instituição foi palco de intervenções das políticas curriculares 

estaduais após os anos 1990, e a leitura inicial dos documentos dessas políticas no Ceará não 

revela nomes de instituições escolares nas quais tenham sido priorizadas ou iniciadas quaisquer 

tentativas de reformas, o que nos impele a discutir nesta investigação as negociações, 

continuidades e descontinuidades sobre o currículo de Biologia produzido nessa escola.  

Sabemos ainda que, no final dos anos 1990, outros Liceus foram criados em bairros 

da capital cearense inspirados no CELC, tais como o Liceu do Conjunto Ceará (1998)14, o Liceu 

de Messejana (1999) e o Liceu do Vila Velha (2000), bem como em outros municípios do 

 
14 O Liceu do Conjunto Ceará é apontado por publicação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) como escola inovadora no combate à violência escolar através de atividades 

curriculares diferenciadas (NUNES; ABRAMOVAY, 2003).  
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Ceará. Devido a isso, hoje o Liceu do Ceará é conhecido também como “Liceu do Centro” ou 

“Liceu do Jacarecanga” e integra a Rede de Colégios Estaduais Liceu do Ceará. 

Em Fortaleza, esses novos “Liceus” dispõem de uma arquitetura similar e 

estrutura física diferenciada daquela de outras escolas estaduais regulares, tais como a 

presença de laboratórios, salas de vídeo, auditórios, etc. Figuram dentro do ideário cearense 

como “escolas-modelo15”entre as demais escolas regulares e alguns desses Liceus participam 

de atividades ligadas ao Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), porque 

assim foram institucionalizados quando se iniciou16 o programa.  

Conforme Zibas (2005), essas novas escolas criadas no Ceará fazem parte de um 

processo de implantação de uma reforma do Ensino Médio dos anos 1990, direcionada a 

mudanças na estrutura, na gestão e no currículo escolar, o que garantiu certo privilégio quanto 

aos direcionamentos de recursos. Sabemos ainda que os estados de São Paulo, Paraná, Minas 

Gerais e Ceará implementaram reformas com influência tanto do governo federal quanto de 

entidades internacionais, ou seja, de uma diversidade macropolítica que pode ter repercutido 

sobre as propostas curriculares cearenses. 

A escolha do Liceu17 do Ceará como lócus de investigação deve-se também ao 

fato de essa escola possuir um acervo histórico que está em reorganização através da parceria 

com o grupo de trabalho Memória e Verdade18, organizado pelo governo do estado do Ceará, 

que envolve ações voltadas à memória do Ceará, em especial dos anos 1970. A presença desse 

acervo pode, a priori, facilitar a busca de documentos institucionais, sendo este um aspecto 

bastante relevante para as pesquisas históricas, o que também justifica a escolha dessa 

instituição. 

No ano de 2016, esse estabelecimento de ensino foi também selecionado19 para 

participar do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral do 

governo federal, criado pela Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016. Tal 

situação ampliou a sua carga horária escolar, com provável modificação em sua estrutura 

 
15 O termo “escola-modelo” precisa ser problematizado, pois os critérios que são usados para se referir a essas 

escolas não são claros e podem ter um viés pedagógico tradicional e superficial.  
16 O PIBID selecionou para sua implementação escolas com altos e baixos rendimentos em 2008. A SEDUC, 

como parceira da UFC, sugeriu as escolas para a implementação das ações. 
17 No capítulo sobre o caminho metodológico fazemos uma breve descrição sobre o histórico de criação dos 

Liceus no segundo império.  
18 O grupo de trabalho foi criado pelo decreto estadual nº 32.113 no dia 23 de dezembro de 2016. Entre os 

membros da sociedade civil está o grêmio do Liceu do Ceará. 
19 No Ceará, 45 escolas foram selecionadas, 16 destas na capital cearense. Foi o segundo maior estado em 

número de escolas que aderiram à proposta, atrás apenas de Minas Gerais.  
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curricular20, assim como também deve ter modificado o currículo das demais escolas 

brasileiras participantes do programa (total de 530 unidades escolares), embora pouco se 

conheça sobre como se deu a trajetória curricular nas redes públicas estaduais21 e instituições 

escolares ante as mudanças de políticas anteriores. 

Além disso, o ano de 2016 foi marcado pelo início de profundas reestruturações 

do ensino médio, feitas por medidas provisórias22que alteraram a LDB de 1996 e que se 

direcionaram para a implementação de uma Base Nacional Comum Curricular (aprovada em 

dezembro de 2018), cujo enfoque explicita direitos e objetivos de aprendizagem para a 

disciplina Biologia no ensino médio. Essa está inclusa junto às disciplinas de Química e 

Física na área Ciências da Natureza e suas tecnologias. Também fazem parte de uma política 

de centralização curricular nacional com parceria do setor empresarial (BRASIL, 2018; 

CÁSSIO, 2019). Essas mudanças regulamentaram a criação de novos currículos oficiais nas 

redes públicas estaduais de ensino de todo o Brasil sem que houvesse uma discussão sobre as 

mudanças anteriores produzidas em cada escola ou sistema de ensino. 

Junto a essas explicações de escolha do CELC como campo de investigação, 

soma-se o fato de a escola estar localizada no Centro da capital cearense, um dos polos 

industriais do estado. Sabemos que, a partir da interação entre ideologia, cultura e poder, se 

constroem visões sobre a finalidade da escolarização e disciplinas escolares, que são 

negociadas no currículo da escola. Portanto, esse Liceu representa um conjunto de escolas 

regulares que estão imersas em um contexto cultural de possíveis relações antagônicas, de 

controle social e de práticas culturais que promovem a construção curricular.  

Ante o exposto, pretendemos discutir as prescrições e o sentido das experiências 

vividas na disciplina Biologia no ensino médio da rede pública estadual ao longo dessas 

tentativas de mudanças curriculares na rede estadual, tendo como lócus de pesquisa o Liceu 

do Ceará. As discussões situam-se em torno dos documentos oficiais, das perspectivas dos 

docentes desse Liceu e dos ex-alunos. Ou seja, buscamos recriar um passado histórico nas 

vozes de seus agentes, os professores de Biologia, junto à prospecção de documentos, tal 

como se refere Galvão (2005), que não se restringe ao estudo dos conteúdos, objetivos de 

ensino e abordagens de ensino recomendadas pelo currículo oficial. 

 
20 As turmas com a jornada escolar ampliada se iniciaram em 2017. 
21 Em 2019, no Ceará, existe a compreensão de que a meta é universalizar as escolas públicas regulares para 

que se tornem de tempo integral.  
22 Convertidas em lei no ano de 2017: Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. 
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Para explicitar dimensões diferentes da construção social do currículo escolar, 

optamos por desenvolver este estudo a partir da análise das retóricas legitimadoras dos 

currículos oficiais e das possíveis negociações curriculares, dos fatores internos e externos, 

que repercutiram nas experiências dentro de uma escola, conforme as vozes de professores e 

alunos. 

Para esta pesquisa, consideramos o período compreendido entre 1992 e 2016. A 

delimitação dessas datas não foi arbitrária, pois ponderamos que em 1992 foram publicados 

os primeiros currículos cearenses (após o regime militar) e que em 2016 as profundas 

mudanças no governo federal repercutiram em reformas do ensino médio e na produção de 

novos currículos estaduais, que não serão abordados diretamente nesta investigação.  

Após essa delimitação, ao longo das disciplinas do doutorado e discussões no 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino de Ciências (GEPENCI), aprofundamo-nos nas 

leituras sobre o campo curricular. Dialogando com Goodson (1997, 2007), compreendemos 

que uma disciplina escolar é uma construção social produzida por forças sociais, por missões 

(propósitos) e por interesses (materiais e pessoais), com tradições curriculares diversificadas. 

Apresenta mecanismos complexos de mudança e estabilidade, que tendem a torná-la mais 

acadêmica e abstrata ao longo do seu percurso histórico. Nesse sentido, esse autor nos 

direciona a três pressupostos teóricos, com base em conclusões sobre a história das disciplinas 

Biologia e Ciências: I) as disciplinas são amálgamas mutáveis produzidas por subgrupos e 

tradições; II) as disciplinas, ao longo do tempo, tendem a substituir objetivos utilitários e 

pedagógicos por objetivos acadêmicos relacionados à influência das universidades, tornando-

se mais abstratas e distantes da realidade dos alunos; III) as disciplinas são produzidas de 

modo conflituoso na busca por status, recursos e território.  

Concordamos com Marandino, Selles e Ferreira (2009) que essas conclusões de 

Goodson não podem ser visualizadas de modo linear em relação aos processos sócio-                      

-históricos das disciplinas escolares, tampouco que essas tradições possam ser arbitrariamente 

segmentadas ou posicionadas como opostas. De todo modo, essas formulações quanto aos 

movimentos e dinâmicas das tradições curriculares nos ajudam a refletir sobre os percursos 

sócio-históricos das disciplinas escolares. 

Além desses processos sociais, referidos por Goodson, que tensionam as disciplinas 

escolares, essas se inserem em diferentes contextos de pensamento curricular (teorias 

tradicionais, críticas e pós-críticas) e de vertentes pedagógicas que tentam estimular mudanças 

nos sistemas de ensino e buscam influenciar propostas curriculares e práticas dos professores 

(CARNEIRO, 1998), o que inflige questionamentos sobre como e quais vertentes e linhas 
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teóricas têm operado sobre a disciplina Biologia no Ceará ao longo das tentativas de mudanças 

curriculares.  

Assim, conforme esses pressupostos e as mudanças no currículo estadual no 

Ceará, a questão central desta pesquisa é: como a disciplina Biologia é caracterizada nas 

propostas curriculares estaduais cearenses e em experiências vividas no Liceu do Ceará? Esse 

questionamento desdobra-se em outros mais específicos: 

● que pensamentos pedagógicos e curriculares perpassaram as propostas 

curriculares do estado do Ceará? 

● como os pensamentos pedagógicos e curriculares refletiram sobre os conteúdos 

assumidos nessas propostas?  

● quais finalidades educativas estavam em disputa? 

● como se estabeleceram as trajetórias dos professores de Biologia na escola? 

● que fatores influenciaram as decisões e práticas curriculares na escola? 

● como os professores e alunos liceístas narram as experiências vividas na 

disciplina Biologia no Liceu do Ceará? 

Desse modo, o objetivo geral desta pesquisa é compreender como se construiu a 

disciplina Biologia nos currículos oficiais cearenses e nas experiências vividas do Liceu do 

Ceará (1992-2016). Entre os recortes necessários para esta pesquisa, definimos como 

objetivos específicos: 

● analisar as prescrições curriculares feitas pela SEDUC, no período de 1992 a 

2016, destacando suas características, contextos e ideários. 

● caracterizar os fatores que promoveram mudanças nas decisões e práticas 

curriculares ao longo da trajetória dos professores de Biologia do Liceu do 

Ceará. 

● identificar as experiências vividas sobre o currículo de Biologia no Liceu do 

Ceará nas vozes de professores e ex-alunos da escola. 

Diante dos pressupostos teóricos elencados e desses objetivos, defendemos a 

seguinte tese ao longo deste trabalho: a disciplina Biologia é uma construção social e 

histórica que mescla distintos pensamentos curriculares, pedagógicos e tradições 

materializados nos currículos prescritos pela SEDUC e no currículo vivenciado do Liceu 

do Ceará, ambos produzidos com base em alianças, tensões e lutas na história curricular 

cearense. 

A elaboração desta tese foi um processo que necessitou de uma abertura para 

diferentes abordagens qualitativas, que envolveram o levantamento documental em acervos 
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públicos, a prospecção e contato de autores dos currículos oficiais de Biologia e a 

aproximação ao Liceu do Ceará, seus ex-professores e ex-alunos. A maior parte dos 

colaboradores desta pesquisa estava aposentada ou desenvolvendo atividades fora da rede 

estadual de ensino, o que trouxe dificuldades à pesquisa. Realizamos também o levantamento 

documental no acervo da escola e selecionamos diários de classe dos professores, imagens, 

notícias de jornais, atas de reuniões, entre outros documentos. O que nos faz considerar que 

esta investigação se caracteriza como uma pesquisa histórica desenvolvida com o suporte de 

diferentes técnicas e com inspiração nas pesquisas narrativas, com foco central na história 

curricular.  

Como já referido no Prólogo, este trabalho segue pressupostos metodológicos das 

pesquisas históricas sobre currículo escolar (SELLES; CASSAB, 2012; FERREIRA, 

XAVIER; CARVALHO, 2013) e se inspira em elementos da pesquisa narrativa, em especial 

toma como referência Clandinin e Connely (2015), os estudos de Goodson sobre narrativas 

(GOODSON, 2015), e o uso da técnica da entrevista narrativa (DELORY-MOMBERGER; 

2014; FLICK, 2009; JOVCHELOVITCH; BAUER, 2014), para relacionar fontes orais e 

escritas. Esses autores apontam que o pesquisador pode pedir aos narradores (colaboradores 

da pesquisa), em entrevistas mais abertas, para contarem suas experiências.  

Como os docentes e discentes fazem parte de uma mesma instituição de ensino, 

suas vozes são vistas como “corporificações de histórias vividas” ou como “vidas compostas” 

nessa instituição, tal como mencionam Clandinin e Connely (2015). Buscamos pensar o 

processo de investigação histórica reconhecendo que os outros têm voz e que essas vozes 

precisam ressoar e ser reconhecidas em diferentes espaços sociais, a ponto de nos fazer refletir 

sobre a realidade escolar e sobre seus condicionantes. Também ressaltamos que os 

documentos identificados corporificam as narrativas da história curricular oficial, o que nos 

ajudou a problematizá-la. Por esses aspectos, realizamos um destaque ao conceito de 

narrativas no título desta investigação e buscamos ao longo do trabalho caracterizar o que são 

narrativas e o modo de pesquisá-las.  

Assim, esse campo metodológico permite a reconstrução das trajetórias de vida 

dos docentes e discentes na instituição estudada, fornecendo subsídios para a compreensão da 

história curricular no Liceu do Ceará, tão quanto subsídios para entendermos as expressões da 

disciplina Biologia nos documentos oficiais. Com base em Delory-Momberger (2014) e 

Goodson (2015), não se trata da história de vida em sua totalidade, mas das trajetórias 

profissionais e escolares dos professores e alunos na escola, de seus percursos de 

autoformação na escola. Desse modo, a prática educativa do docente não fica dissociada do 
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que sente, das suas experiências anteriores, dos momentos críticos de sua carreira e história 

pessoal (LOPES; MACEDO, 2011).  

Diante da perspectiva de construir uma proposta de pesquisa voltada à história do 

currículo de Biologia com elementos de uma pesquisa narrativa, optamos por destacar no 

segundo capítulo, o próximo, a produção acadêmica (representada em teses, dissertações e 

publicações em anais de eventos) sobre história e currículo de Biologia no ensino médio, 

denominado de Estado da Questão (EQ), conforme Nóbrega-Therrien e Therrien (2004). A 

elaboração do EQ proporciona uma visão geral da área na qual se insere esta pesquisa e nos 

revela modos de entender e encaminhar esta investigação, suas possibilidades, bem como se 

há saturação do tema. 

No terceiro capítulo, explicitamos parte de nossas opções teóricas. Esta 

investigação dialoga com os estudos curriculares e apoia-se nos trabalhos que descrevem o 

pensamento curricular e pedagógico, como Arroyo (2013), Carneiro (1998), Gimeno 

Sacristán (2000), Lopes e Macedo (2011), Moreira (2013), Moreira e Silva (2011), Silva, T. 

(2015), em autores da teoria crítica do currículo, como Apple (1982, 1989) e Giroux (1983), 

e na história das disciplinas e culturas escolares, como Chervel (1990), Goodson (1997, 

2001, 2012, 2013a, 2013b, 2019), Julia (2002), entre outros. Em especial, a partir da leitura de 

Ivor Goodson, discutimos a ideia de tradições curriculares e de mudança curricular.  

No quarto capítulo, descrevemos as abordagens metodológicas que nortearam esta 

investigação. Esta pesquisa está alinhada a um paradigma qualitativo de investigação 

(BAUER; GASKELL, 2014; FLICK, 2009; MINAYO, 2012), caracterizando-se como uma 

pesquisa histórica, empírica e qualitativa, desenvolvida com suporte de conversas e de 

entrevistas, bem como de levantamento de documentos (FERREIRA; XAVIER; 

CARVALHO, 2013; GIL, 1999; OLIVEIRA, 2016), com inspiração na pesquisa narrativa 

(CLANDININ; CONNELLY, 2015). Nesses aspectos buscamos valorizar novas formas de 

organizar a estrutura da pesquisa, novos modos de se relacionar com os colaboradores da 

pesquisa (com conversas que se estenderam para além das entrevistas iniciais) e de valorizar 

suas trajetórias. 

Por isso realizamos o levantamento de documentos em acervos públicos como 

primeira etapa, enquanto, na segunda etapa, o foco maior foi nos sentidos das experiências 

dos professores e alunos do Liceu do Ceará, bem como em documentos da instituição. 

Realizamos entrevistas semiestruturadas com autores das propostas curriculares, mas, com os 

professores e alunos do Liceu do Ceará, buscamos maior profundidade na produção de dados 

e utilizamos entrevistas narrativas e conversas. 
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Para isso, baseamo-nos nos estudos de Goodson (2015, 2019) sobre currículo e 

narrativas pessoais e nos trabalhos de Abrahão (2003), Clandinin e Connelly (2015), Galvão 

(2005) e Passeggi, Nascimento e Oliveira (2016) sobre narrativas da experiência em 

educação, o que nos possibilitou entender a narrativa como o fenômeno a ser investigado que 

tem a potencialidade de ligar aspectos pessoais, coletivos e históricos.  

Nesse sentido, a coleta de dados com professores e alunos foi feita com um 

modelo de entrevistas mais aberto, com uma questão geradora, com base também nas 

recomendações de Delory-Momberger (2014), Flick (2009) e Jovchelovitch e Bauer (2014) 

sobre entrevista narrativa23. Desse modo, embora não tenhamos utilizado a pesquisa 

narrativa como método principal, buscamos inspiração nela para organização do trabalho e 

centralizamos a produção de dados em entrevistas narrativas com docentes e alunos. Essa 

técnica da entrevista narrativa busca romper com a rigidez de entrevistas estruturadas e 

possui distintas etapas não diretivas para a produção de dados. Com o intuito de enriquecer 

os resultados das fontes orais, relacionamos os relatos com documentos do acervo do Liceu 

do Ceará. 

O quinto, o sexto e o sétimo capítulos retratam os resultados e as discussões desta 

investigação. Para isso, relacionam as categorias que emergiram das análises das fontes 

documentais e de cerca de 20 horas de entrevistas transcritas. No quinto capítulo, analisamos 

os currículos oficiais de Biologia do Ceará em seus processos de elaboração, contextos e 

atributos, enquanto o sexto e o sétimo capítulos situam o leitor sobre os fatores que 

influenciaram as decisões curriculares na escola e retratam as experiências vividas e 

dificuldades dos professores e alunos do Liceu do Ceará. 

Na conclusão, retomamos as questões levantadas, os objetivos e os percursos ao 

longo do amadurecimento desta tese. Por fim, também buscamos retratar possibilidades de 

continuidade desta investigação. O que está exposto é um trabalho que se iniciou há mais de 

quatro anos, já que alguns acervos públicos foram visitados inicialmente durante a pesquisa 

de mestrado. Dessas atividades de campo, as primeiras ideias foram elaboradas e enriquecidas 

ao longo dos estudos individuais, discussões no GEPENCI, nas disciplinas do doutorado, nas 

orientações e nas qualificações. 

Esta investigação também, quanto à organização estética dos capítulos, teve 

inspiração nos trabalhos de Santos (2013) e Torres (2017). Assim, através de imagens, 

 
23 Como será esclarecido, o termo “entrevista narrativa” foi desenvolvido por pesquisadores alemães. Difere de 

uma entrevista aberta, por apresentar fases e orientações quanto à construção de uma única questão geradora 

e de questões que emergem ao longo da gravação. Esses pontos serão abordados no quarto capítulo. 

http://lattes.cnpq.br/5015707256397317
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representamos elementos que remetem ao conhecimento produzido pelas Ciências Biológicas, 

à disciplina Biologia, aos currículos cearenses e à escola estudada. Essas ilustrações 

antecederam cada capítulo, como um convite ao leitor para aprofundar o interesse sobre a 

história dos currículos de Biologia.  

Sobre a primeira imagem que abre o próximo capítulo, fazemos algumas 

considerações. Talvez uma das áreas de estudos mais complexas das Ciências Biológicas seja 

relativa à explicação da diversidade de seres vivos, de suas modificações em curtos ou longos 

períodos de tempo. Conseguimos reconhecer facilmente essa diversidade biológica e as 

potencialidades de estudá-la ao visualizarmos as diferentes características de flores e pássaros 

(por exemplo), mas possuímos dificuldade de identificar que, de forma análoga, em uma 

escola ou sistema de ensino, o currículo de uma disciplina escolar é aberto, fluido e um 

artefato sócio-histórico, portanto diverso. Como nos referimos no início da Introdução desta 

tese, naturalizamos o currículo escolar sem questioná-lo e sem reconhecer sua diversidade. 

Por sua vez, uma disciplina escolar apresenta diferentes práticas curriculares e 

experiências diante dos autores e atores que a produzem. Esse componente curricular pode 

também apresentar mecanismos complexos de mudanças e estabilidades, portanto não são 

uma mera reprodução dos livros didáticos ou currículos oficiais. O próximo capítulo tenta 

capturar um pouco dessa diversidade e da complexidade referente ao currículo de Biologia, 

que é destacada pela larga produção acadêmica na área de Ensino de Biologia.  
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Fonte: Versão verde do Biological Science Curriculum Study (BSCS, 1972, p.128). 
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2  PESQUISAS SOBRE A DISCIPLINA BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO (2005-2018): 

HISTÓRIA E CURRÍCULO EM QUESTÃO 

 

O debate sobre a modernização do ensino, a formação de um espírito científico e a 

consolidação da disciplina Ciências no currículo escolar permearam o ideário educacional 

desde os anos 1930. De forma sucinta, consideramos que essa discussão existiu em 

decorrência da crescente ânsia pela industrialização do Brasil e do surgimento do movimento 

escolanovista (em consonância com as mudanças nos Estados Unidos da América e nos 

países da Europa). Resulta também, de forma mais clara, da luta por uma educação gratuita, 

laica e de qualidade.  

Os aspectos modernizantes dos anos 1930 estão relacionados à ascensão de uma 

burguesia industrial no Brasil que buscou aderir ao ideário escolanovista (caracterizado pela 

ênfase ao método experimental das Ciências, pela ideia de construção de uma sociedade 

democrática e por uma pedagogia da ação centrada no aluno). Uma nova mentalidade no 

Brasil passava a germinar, que foi sintetizada com a publicação em 1932 do Manifesto dos 

pioneiros da Educação Nova: reconstrução educacional no Brasil, escrito por intelectuais 

brasileiros (SANTOS; PRESTES; VALE, 2006; SAVIANI, 2013). Esses eventos e 

orientações formaram o cenário em que a pesquisa educacional no país se desenvolveu. 

Conforme Gatti e André (2010) e Teixeira (2008), a pesquisa em educação no 

Brasil iniciou-se por volta da década de 1930, em instituições públicas relacionadas ao 

governo federal, mas ganhou notoriedade apenas na década de 1960, com a criação dos 

Programas de Pós-Graduação em Educação. Nesse contexto, a produção de pesquisas 

educacionais desenvolveu certa centralidade nas instituições de ensino superior públicas, o 

que reforça a importância dessas instituições e o seu pioneirismo. De forma gradativa, as 

abordagens e paradigmas que balizam as pesquisas em educação foram se alterando, sem um 

abandono por completo das perspectivas mais quantitativas. Elas assumiram orientações 

metodológicas em que podem coexistir linhas mais qualitativas e quantitativas, ou apenas 

centradas em aspectos qualitativos, para dar destaque às vozes dos sujeitos e instituições 

envolvidos nos processos educacionais  

Quando nos referimos à pesquisa (em um sentido amplo) em Ensino de Ciências, 

temos como marco importante a criação do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e 

Cultura (IBECC), em 1946. Essas pesquisas se iniciaram fora das atividades de pós-

graduação, que só se consolidaram na área de Educação no final dos anos 1960, como já 

reportado, no contexto da ditadura (MEGID NETO, 2014). 
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Nessa década, novas perspectivas também disputavam espaços no ideário 

educacional, que culminaram na supervalorização do método científico, na construção de 

projetos nacionais de iniciação científica, nas produções curriculares e nas tentativas de 

verificação dos recursos didáticos elaborados nesse período. Por esse tempo, ocorria um 

estímulo às pesquisas, bem como relatos de como poderiam ser usados os materiais didáticos 

produzidos nas diversas instituições ligadas à Educação em Ciências. Ao final dessa década, 

os cursos de pós-graduação se estruturaram e neles a produção científica sobre o Ensino de 

Ciências ganharam maior relevância (KRASILCHIK, 2000; MEGID NETO, 2014). 

Apenas no ano de 1972 é que as primeiras dissertações e teses (DTs) sobre Ensino 

de Ciências foram defendidas. Entre elas, encontram-se três trabalhos sobre o Ensino de 

Biologia, dos quais se destaca a primeira tese, intitulada O ensino de Biologia em São Paulo, 

de Myriam Krasilchik, que estudou a inserção do Biological Science Curriculum Study 

(BSCS)24 em São Paulo a partir de 1961, o que a torna uma pesquisa precursora sobre o 

currículo de Biologia. Os outros dois25 estudos focalizaram o currículo no ensino superior ou 

fizeram o estudo de conteúdos e métodos no Ensino de Biologia (TEIXEIRA, 2008; 

TEIXEIRA; MEGID NETO, 2011). 

Nesse período inicial, uma característica marcante da produção em Ensino de 

Ciências é a sua relação mais intrínseca com os cursos de Pós-Graduação em Educação do 

que com os Programas de Ensino de Ciências (ainda inexistentes no país), com a alta 

produção de dissertações nos mestrados (em comparação com a de teses) e a distribuição 

desigual nas regiões do país. Entre os anos 1981 e 1995, as DTs sobre o Ensino de Ciências 

Físicas e Biológicas apresentavam referenciais teóricos alinhados ao construtivismo, 

concepções alternativas, abordagem CTS e influências de Ausubel, Bachelard, Paulo Freire, 

entre outros. Houve uma considerável expansão na produção sobre Ensino de Biologia nos 

anos 1990 e uma mudança gradual de uma perspectiva positivista para uma noção mais 

política, contextual e crítica dos problemas estudados (FRACALANZA, 2009; 

LEMGRUBER, 1999; SLONGO, 2004). 

As mudanças ocorreram em um contexto de globalização e repercutiram em novas 

tendências para o ensino e a pesquisa no país. Com o fim do regime militar, o Brasil passou 

por um movimento de reformas curriculares expressadas pela proposta do que passou a ser 

 
24 A imagem de pássaros que ilustra a abertura deste capítulo foi retirada do BSCS.  
25 Os dois estudos são a dissertação de Ieda Marchiori que estudou a Biologia educacional na formação 

profissional de professores do primário e a dissertação de Maria Medina sobre cibernética e Ensino de 

Biologia. 
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denominado ensino médio, substituindo o segundo grau, pelo estabelecimento de diretrizes 

nacionais (que nortearam currículos estaduais) e pela formação de novas associações 

científicas (KRASILCHIK, 2000).  

De todo modo, a expansão do campo levou ao seu maior reconhecimento como 

área de pesquisa no ano 2000, com a criação da área 46 da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), 

denominada área de Ensino de Ciências e Matemática (NARDI, 2015).  

Havia divergências epistemológicas entre a comunidade de pesquisadores com 

formação nas Ciências Naturais (que pesquisavam sobre ensino) e o grupo de pesquisadores 

que atuavam apenas com Educação. Essas tensões ajudaram a promover deslocamentos da 

área de Educação e a gênese da área de Ensino de Ciências e Matemática. Esse processo é 

marcado por problematizações e buscas por uma identidade própria (RAMOS; SILVA, 2014), 

que não se restringem a tensões teóricas, mas políticas (DIAS; THERRIEN; FARIAS, 2017). 

De todo modo, houve maior investimento na pesquisa em Ensino de Ciências. 

Essa expansão das pesquisas como um todo propiciou que 14,2% das DTs sobre 

Ensino de Biologia, do período de 1972 a 2004, abordassem currículos e programas 

(TEIXEIRA, 2008), e ainda vem crescendo. Diante disso, é necessário aprofundarmos 

atributos da produção sobre currículo e programas de Biologia. 

Como parte do processo de definição do objeto de pesquisa desta tese, 

entendemos que algumas questões iniciais precisavam ser respondidas, como: “Quantos 

trabalhos sobre história da disciplina Biologia foram produzidos nos últimos anos?”; 

“Quantas pesquisas analisaram propostas curriculares estaduais para o Ensino de Biologia no 

ensino médio?”; “Quais instituições escolares são privilegiadas?”; “Quais fontes de coleta de 

dados são mais usadas?”. 

Neste capítulo é abordado o que se denomina conforme Nóbrega-Therrien e Therrien 

(2004), de Estado da Questão (EQ) e constitui um levantamento bibliográfico sobre o tema 

estudado nesta pesquisa, que envolve aspectos da história e currículo de Biologia. Trata-se, 

consoante esses autores, de uma iniciativa para delimitar melhor o objeto de estudo, aprofundar 

questões de pesquisa e relacionar os seus objetivos com os de outras pesquisas já publicadas. 

O termo “Biologia” é compreendido, nesta investigação, como referente à 

disciplina escolar Biologia, que é um componente curricular do ensino médio no Brasil. Ao 

utilizá-lo, não nos referimos às Ciências Biológicas ou mesmo aos cursos superiores com 

nome semelhante, que foram, para maior comodidade durante a pesquisa, excluídos do 

levantamento bibliográfico. 
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O processo de construção da delimitação temporal deste estudo foi estabelecido 

aos poucos. Levamos em conta a comemoração dos 23 anos da Associação Brasileira de 

Ensino de Biologia (SBEnBio), que representa o conjunto de pesquisadores desse campo. 

Desde 2005, essa entidade realiza o Encontro Nacional de Ensino de Biologia (ENEBIO) com 

sua mais recente edição em 201826. Esse evento é bianual e ajudou a fortalecer o campo de 

pesquisa em Ensino de Biologia. Assim, as DTs analisadas se inserem nesse período – de 

2005 a 2018. Dentro dessa lógica, analisamos os anais do ENEBIO e os anais do Encontro 

Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências (ENPEC), sendo esse último evento 

desenvolvido pela Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC), 

considerado o maior evento da área de Ensino de Ciências do Brasil. Devido à importância na 

área, esses eventos têm ampla participação da comunidade disciplinar que estuda o currículo 

de Ciências e Biologia no Brasil. 

Optamos por não realizar o levantamento em periódicos em razão de alguns deles – 

de DTs – serem publicados mais rapidamente nesses eventos e de serem os anais do ENEBIO 

também publicados na revista da SBEnBio, que é um dos mais tradicionais periódicos27 

específicos sobre o Ensino de Biologia no Brasil, sendo a única no Brasil a se dedicar ao estudo 

exclusivo do Ensino de Biologia. Isso reforça a delimitação deste estudo, considerando esses 

eventos e as DTs como meios significativos sobre a produção de conhecimento na área. 

Diante desse recorte temporal e dessas diferentes fontes, o processo de 

levantamento bibliográfico consistiu na elaboração de descritores (ou termos de busca), na 

leitura dos resumos, na definição de critérios de seleção dos trabalhos e na leitura dos textos 

em sua íntegra para a devida categorização.  

Como se trata de estudos curriculares, tentamos delimitar seus focos temáticos 

internos (relacionados aos problemas investigados) e os gêneros dos trabalhos acadêmicos, ou 

seja, os tipos textuais, tais como ensaio, pesquisa histórica e pesquisas descritivo-explicativas. 

Essas últimas podem ser entendidas, conforme Silva e Amaral (2015), como um conjunto de 

investigações que envolvem estudos de caso, análises de documentos, estudos comparativos, 

pesquisas experimentais e estudos longitudinais e transversais.  

Também estudamos a classificação das fontes de coletas de dados (tipo de 

documentos e origem de depoimentos), entre outros atributos, que foram inspirados nos 

trabalhos de autores que fizeram o levantamento bibliográfico no Ensino de Biologia (SILVA; 

 
26 O evento de 2020 foi adiado devido a pandemia causada pela Covid-19. 
27 Destinados a discutir objetos de estudos sobre o Ensino de Biologia, diferentes de outros periódicos que 

publicam trabalhos sobre Ensino de Física, Química, etc. 
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AMARAL, 2015; TEIXEIRA, 2008; TEIXEIRA; MEGID NETO, 2006) e de pesquisas 

bibliográficas sobre o campo curricular (LOPES; MACEDO, 2007).  

Os trabalhos selecionados têm uma aproximação ou utilizam a teorização curricular. 

Como o nosso interesse é sobre a disciplina Biologia na Educação Básica, excluímos trabalhos 

sobre o currículo do curso de Ciências Biológicas, pois contribuem mais para a compreensão da 

formação do docente e a produção curricular no ensino superior. Não fazem um olhar mais 

aprofundado sobre a realidade escolar, muito embora também possam contribuir (de modo 

indireto) para a compreensão sobre a produção das disciplinas escolares na educação básica. 

Para um melhor esclarecimento da produção acadêmica sobre a história dos cursos de Ciências 

Biológicas, o trabalho realizado por Torres (2017) pode ser consultado. 

Atribuímos um código de identificação para cada trabalho encontrado: a letra “T” 

para teses, “D” para dissertações, “E” para trabalhos publicados no ENEBIO e a abreviação 

“EP” para trabalhos publicados no ENPEC. Cada trabalho possui essas identificações e um 

número, como: T1, T2... Tn. Para melhor entendimento do conjunto de produções 

identificadas, subdividimos, inicialmente, o conjunto obtido em três subtópicos que envolvem 

a descrição dos processos de coleta de dados e de análise parcial, explicitados a seguir. 

Quando consideramos necessário, exemplificamos o conteúdo de alguns trabalhos 

encontrados para ilustrar os principais resultados identificados.  

 

2.1 Teses e dissertações sobre currículo de Biologia 

 

Após as definições iniciais dos atributos a serem analisados, realizamos a leitura 

de alguns trabalhos que se aproximavam do nosso como forma de tentar definir quais 

descritores poderiam ser usados nas buscas de mais DTs na Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD) e no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, duas das 

bibliotecas digitais elegidas para esta pesquisa.  

Em uma primeira tentativa, o termo “Biologia” foi usado, e apareceram 11.389 

trabalhos na BDTD e 17.635 no Catálogo da CAPES. Refinamos a pesquisa para o termo 

“disciplina Biologia”, entre aspas. Também combinamos a palavra “Biologia” com 

“currículo”, entre aspas, com “políticas de currículo” e com “narrativa”. Desse modo, o 

sistema de procura identificou essas palavras nos títulos e resumos das teses, perfazendo um 

total de 17.785 teses e 367.252 dissertações.  

Realizamos procedimentos semelhantes na BDTD sem o uso de aspas e do termo 

“AND”, pois o sistema não aceita esses comandos. Obtivemos um total de mais 490 teses e 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/
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1.485 dissertações. Estas, por sua vez, ajudaram-nos a triangular a coleta de documentos. 

Algumas delas haviam sido identificadas, no levantamento anterior, no Catálogo da CAPES, 

conforme Quadro 1.  

 
Quadro 1 – Levantamento inicial de teses e dissertações sobre o currículo de Biologia no período de 2005 a 2018 

Catálogo Descritores Quantidade de teses Quantidade de dissertações 

CAPES 

Disciplina Biologia 17.509 366.642 

Disciplina AND Biologia sem 

aspas 
127 307 

Currículo AND Biologia 123 252 

Política de currículo AND Biologia 110 317 

Narrativa AND Biologia 26 45 

BDTD 

Disciplina Biologia 215 672 

Currículo de Biologia 136 513 

Política de Currículo e Biologia 43 115 

Biologia e Narrativa 96 185 

Total 18.385 369.048 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Após o uso desses descritores, lemos os títulos e resumos dos trabalhos e, dentre 

eles, selecionamos apenas os trabalhos conforme aporte teórico ligado a um dos três aspectos: 

a história da disciplina Biologia, o currículo de Biologia e a história de vida dos professores 

de Biologia na educação básica, para que identificássemos práticas pedagógicas interpretadas 

através de referencial teórico curricular (ou seja, conceitos de autores da área de pesquisa em 

currículo ou mesmo documentos curriculares).  

Incluímos esses campos como subtemas, pois esta tese de doutorado envolve 

elementos desses três aspectos, por se situar através da análise de fontes primárias 

documentais recentes e de fontes do início dos anos 1990, isto é, prescrições que permearam 

mais de duas décadas do Ensino de Biologia. Esta pesquisa também faz a análise de 

prescrições curriculares e narrativas de professores de Biologia nesse mesmo período.  

Foram excluídas DTs que analisavam experiências, concepções e práticas 

pedagógicas de professores de Biologia ou que tratavam sobre as características de livros 

didáticos de Biologia, sem uma discussão com a teorização curricular, embora, em um sentido 

mais amplo, essas pesquisas possam ser interpretadas como referentes a práticas curriculares. 

Restringimo-nos, neste estudo, à análise de trabalhos que dialogam diretamente com o campo 

curricular. Desse modo, entendemos que esses temas nos ajudam a visualizar, em parte, a 

produção acadêmica brasileira sobre história e currículo da disciplina Biologia na educação 

básica no Brasil, nas DTs acadêmicas, nesses últimos 13 anos (Apêndices A e B). Conforme a 

análise dos resumos encontrados, delimitada à produção anual de DTs, observamos um 

número maior de dissertações, tal como já apontado no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Identificação da produção de DTs no período de 2005 a 2018 

Ano Teses Dissertações Total por ano 

2005 - D29, D32 2 

2006 - - 0 

2007 - - 0 

2008 - D28 1 

2009 - D30, D31 2 

2010 T4, T5 D1 3 

2011 T1, T7 D2 3 

2012 T8 D3 2 

2013 - D4, D34 2 

2014 - D5, D6, D7, D8, D9, D18, D19 7 

2015 T2, T3, T6 D10 4 

2016 - D12, D15, D16, D17, D20 5 

2017 - D11, D14, D33 3 

2018 T9 D13, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27 9 

  Total 43 

Legenda: T= Tese e D=Dissertação. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Quanto à distribuição de trabalhos em relação às regiões brasileiras, 31 teses e 

dissertações foram produzidas na região Sudeste, cinco na região Nordeste e seis na região 

Sul do país, e uma na região centro-oeste como se pode verificar na Figura 1. 

 

Figura 1 – Mapa da distribuição da produção de teses e dissertações sobre o currículo de Biologia no ensino 

médio quanto às regiões do Brasil (2005-2018) 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
 

A maior concentração de estudos sobre a disciplina Biologia na região Sudeste 

pode ser observada em outros levantamentos bibliográficos sobre o ensino de Biologia. Essa 

centralização reflete o maior número de programas de pós-graduação e grupos de pesquisas 

consolidados nessa região (TEIXEIRA; MEGID NETO, 2011, 2012). Além disso, a carência 

de produção na região Norte não significa que não há produção sobre o Ensino de Biologia, 

mas que não pôde ser evidenciada uma centralidade da problematização sobre a “disciplina 
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Biologia” no currículo escolar, por preferência ou não dos pesquisadores, visto que alguns 

trabalhos foram desconsiderados nesta pesquisa por discutirem as áreas de Ciências da 

Natureza e Matemática ou envolverem a formação de professores.  

 

2.2 História e currículo de Biologia nos principais eventos científicos do Brasil  

 

Quanto aos trabalhos divulgados no ENPEC e ENEBIO, selecionamos apenas as 

pesquisas que tinham a presença dos descritores “disciplina escolar Biologia”, “Biologia” e/ou 

“currículo”, pelo menos nos resumos e palavras-chave. Excluímos os trabalhos que relatavam 

experiências, concepções e práticas pedagógicas28, os que tratavam sobre as características de 

livros didáticos de Biologia, os que faziam relatos sobre a construção de acervos ou que faziam 

levantamentos bibliográficos, todos sem uma discussão curricular. Assim, como com as DTs, o 

foco da seleção dos trabalhos continuou sendo a disciplina escolar Biologia em um único nível 

da educação – o currículo do ensino médio. Os trabalhos foram lidos integralmente e descritos 

conforme os focos temáticos encontrados (Apêndices C e D).  

Houve um aumento gradual das pesquisas acadêmicas no ENEBIO, bem como um 

aumento em trabalhos sobre história e currículo da disciplina Biologia, como podemos 

verificar no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Trabalhos sobre a disciplina Biologia no currículo do ensino médio publicados no ENEBIO 

Evento Ano Documento 

Total de 

trabalhos do 

evento 

Trabalhos sobre 

história e currículo 

da disciplina Biologia 

ID 

I ENEBIO 2005 Anais do evento 283 0 - 

II ENEBIO 2007 Anais do evento 219 3 E1, E2, E3 

III 

ENEBIO 
2010 

Revista SBEnBio 

edição 3 
416 3 E4, E5, E6 

IV 

ENEBIO 
2012 

Revista SBEnBio 

edição 5 
331 1 E7 

V 

ENEBIO 
2014 

Revista SBEnBio 

edição 7 
568 5 

E8, E9, E10, E11, 

E12 

VI 

ENEBIO 
2016 

Revista SBEnBio 

edição 9 
699 10 

E13, E14, E15, 

E16, E17, E18, 

E19, E20, E21, E22 

VII 

ENEBIO 
2018 Anais do evento 70029 6 

E23, E24, E25, 

E26, E27, E28 

Total 3.216 28  

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

 
28 Embora, em um sentido mais amplo, essas pesquisas possam ser interpretadas como referentes a práticas 

curriculares, restringimo-nos, neste trabalho, à análise de trabalhos que dialogam diretamente com o campo 

curricular. 
29 Informação verbal dos organizadores do evento.  
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Nos ENEBIO de 2014 e 2016, os trabalhos foram organizados em áreas pela 

comissão técnica: respectivamente, “Currículos de Ciências e/ou Biologia e de formação 

docente” e “Políticas Públicas para a Educação em Ciências”, o que pode ter influenciado no 

aumento de pesquisas sobre o currículo de Biologia. É, principalmente, nesse evento que os 

trabalhos prevalecem. Por outro lado, no ENPEC foram encontrados poucos trabalhos, 

conforme o Quadro 4. 

 
Quadro 4 – Trabalhos sobre a disciplina Biologia no currículo do ensino médio publicados no ENPEC 

Evento Ano 
Total de 

trabalhos 

Trabalhos sobre a disciplina 

Biologia no currículo escolar 
ID 

V ENPEC 2005 738 2 EP1, EP2 

VI ENPEC 2007 669 1 EP3 

VII ENPEC 2009 723 1 EP4 

VIII ENPEC 2011 799 2 EP5, EP6 

IX ENPEC 2013 1.019 2 EP7, EP8 

X ENPEC 2015 1.272 3 EP9, EP10, EP11 

XI ENPEC 2017 1.335 6 EP12, EP13, EP14, EP15, EP16, EP17 

Total 6.555 17  

Fonte: Elaboração própria (2020). 
 

Vale ressaltarmos que a linha temática “Currículo e Educação em Ciências” no 

ENPEC só teve início em 2011, o que pode ter contribuído para estimular a pesquisa no 

campo. Embora esse evento tenha menor expressividade quantitativa no que se refere ao 

nosso objeto de estudo30, é no ENPEC que os primeiros trabalhos são publicados, no ano de 

2005, como é o caso do estudo de Watanabe e Kawamura (Doc. EP1, 2005), que discutiu 

aspectos sobre o conteúdo água em LDs, bem como de Ferreira e Selles (Doc. EP2, 2005), 

que pesquisaram uma coleção de LDs produzida pela BSCS. 

Como esclarecimento, essa coleção foi traduzida e adaptada pelas professoras 

Myriam Krasilchik, Nícia Wendel de Magalhães e Norma Maria Cleffi, através do IBECC nos 

anos 1960. A versão azul explicita uma noção de Ciências Biológicas unificada, através de 

sua ênfase experimental, e apresenta os trabalhos de Darwin e uma abordagem matemática 

das pesquisas com evolução. Desse modo, ajuda a compreender as mudanças na emergência 

da Biologia escolar (FERREIRA; SELLES, 2005).  

 

  

 
30 0,26% dos estudos publicados em todos os ENPEC são sobre história e currículo de Biologia, enquanto nos 

ENEBIO a taxa sobe para 0,84%. 
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2.3 O que está eclipsado na pesquisa sobre história e currículo de Biologia 

 

O sistema de levantamento bibliográfico de TDs apresentou algumas oscilações, 

bem como um processo de atualização. O sistema nem sempre disponibilizava os textos em 

sua íntegra e oferecia links defeituosos de acesso aos trabalhos acadêmicos nos sites das 

universidades. O acesso a alguns anais do ENPEC também foi dificultado por erro no sistema 

de exposição dos trabalhos no site da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em 

Ciências (ABRAPEC). Desse modo, não podemos afirmar que todos os trabalhos do período 

analisado foram representados nesta pesquisa. Essa limitação é um aspecto presente mesmo 

em outros estudos mais recentes sobre o Ensino de Biologia que utilizam outras fontes e 

fazem suas triangulações, como o de Teixeira e Megid Neto (2018). 

Mesmo com essas limitações, é possível traçar algumas asserções gerais31. A 

primeira é que, diante do nosso levantamento bibliográfico inicial, notamos uma quantidade 

ainda reduzida de pesquisas teóricas e históricas com foco no currículo de Biologia, como 

demonstrado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Distribuição dos trabalhos acadêmicos por gênero de pesquisa 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Deve ser considerada ainda a exclusão de uma diversidade de estudos sobre 

práticas pedagógicas32de professores de Biologia (excluídas desta pesquisa, como já foi dito, 

por não dialogarem com teorização curricular), o que pode ser visto no Quadro 5. 

 

 
31 Observar os Apêndices E, F e G com as descrições detalhadas de alguns resultados que não foram expostos 

ao longo do texto. 
32 Lopes e Macedo (2007) referem-se a esse foco temático de “Prática docente e/ou concepções sobre o trabalho 

docente e discente”. 
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Quadro 5 – Gêneros dos trabalhos acadêmicos sobre o currículo de Biologia no ensino médio brasileiro 

Classificação do 

gênero da pesquisa 
Teses Dissertações ENEBIO ENPEC Total 

Ensaios - D16 E15, E18 EP13, EP8 
5 

(6 %) 

Pesquisas históricas 
T1, T2, 

T3, T7 

D3, D5, D7, D9, D13, D19, 

D34 

E4, E6, E7, E11, 

E12, E14, E16, E23, 

E27 

EP2, EP4, EP5, 

EP6, EP7, EP9, 

EP10, EP12 

28 

(32%) 

Pesquisas 

descritivo-                        

-explicativas com 

teorização curricular 

T4, T5, 

T6, T8, 

T9 

D1, D2, D4, D6, D8, D10, 

D11, D12, D14, D15, D17, 

D18, D20, D21, D22, D23, 

D24, D25, D26, D27, D28, 

D29, D30, D31, D32, D33 

E1, E2, E3, E5, E8, 

E9, E10, E13, E17, 

E19, E20, E21, E22, 

E24, E25, E26, E28 

EP1, EP3, 

EP11, EP14, 

EP15, EP16, 

EP17 

55 

(62%) 

Legenda: T=Tese, D=Dissertação, E=Trabalho publicado no ENEBIO, EP=Trabalho publicado no ENPEC. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Concordamos com Fracalanza (2009) quanto ao fato de que, embora a produção 

no ensino de Ciências esteja consolidada, carece ainda de pesquisas que façam um resgate 

histórico sob diferentes temporalidades, dimensões e contextos. Entre as quatro teses 

referentes à disciplina Biologia identificadas nesta pesquisa, três discutiram as tensões e 

mudanças para a constituição da disciplina Biologia em um recorte histórico que vai dos anos 

1930 aos anos 1980 (AZEVEDO, 2015; CASSAB, 2011; SANTOS, 2015).  

Apenas o trabalho de Longhini (Doc. T7, 2011), com enfoque em narrativas 

biográficas, buscou elucidar transformações mais recentes e com outras dimensões sobre a 

disciplina Biologia nos anos compreendidos entre 1960 e 2010. A maior parte dos estudos 

(72%) fez a opção de estudar a Biologia escolar como componente curricular (Ver apêndice 

G). Em outros 17,4%, algumas temáticas foram priorizadas nos trabalhos, tais como Botânica, 

Evolução e Ecologia, como demonstrado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Distribuição por área ou conteúdo, relacionados à Biologia, priorizados nas pesquisas sobre o 

currículo da disciplina escolar Biologia 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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A Botânica, como uma subárea das Ciências Biológicas, é, de certa maneira, 

muito estudada por contribuir com conhecimentos usados como conteúdos desde a disciplina 

História Natural, que, entre os anos 1960 e 1970, gradativamente foi substituída pela Biologia 

(FERREIRA, 2014). Esse processo de mudanças é priorizado nas pesquisas por tentar 

evidenciar a emergência da Biologia como disciplina escolar. 

Essa mesma prioridade acontece em torno do tema evolução, por ser considerado 

ponto central na ciência de referência da disciplina escolar Biologia. Marandino, Selles e 

Ferreira (2009) assinalam que a teoria da evolução ajudou a unificar o estudo do campo das 

Ciências Biológicas e a modernizá-las. Com ela, outros ramos passaram a ter maior destaque 

e prestígio, como é o caso da Ecologia. Por sua vez, essa área ganha maior enfoque 

educacional junto ao debate e crises ambientais após os anos 1970, o que pode explicar essa 

preferência pela Botânica, pela Evolução e pela Ecologia nos estudos históricos.  

Poucos trabalhos (6%) abordaram os temas: experimentação, saúde, meio 

ambiente, água, paleontologia, corpo e sexualidade. Esses últimos temas, relacionados à 

Biologia e outras áreas de pesquisa, são considerados polêmicos pela maioria das pessoas, o 

que pode explicar ainda sua baixa discussão. Conforme Megid Neto (2014), os estudos33 da 

área de Ensino de Ciências tendem a priorizar fundamentos teóricos, metodológicos e 

curriculares dos processos de ensino, geralmente não abordando temas ou conteúdos 

específicos de cada disciplina. 

Consideramos as proximidades e distinções entre o objeto de estudo de cada 

pesquisa. A análise de cada trabalho de forma integral permitiu que identificássemos sete focos 

temáticos nas DTs e cinco focos temáticos em trabalhos de eventos, conforme o Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Foco temático das pesquisas sobre a disciplina Biologia  

Foco temático das pesquisas DT ENEBIO ENPEC Total 

História da disciplina escolar Biologia 11 12 8 31 (35,2%) 

Currículo oficial ou prescrito de Biologia 10 6 3 19 (21,6%) 

Currículos prescritos, conhecimentos e práticas dos 

professores de Biologia 
13 3 1 17 (19,3%) 

Currículos de Biologia e conhecimentos dos alunos 1 0 0 1 (1,13%) 

Discursos na disciplina Biologia 1 0 0 1 (1,13%) 

Estudo da comunidade disciplinar do Ensino de 

Biologia 
0 3 1 4 (4,5%) 

Seleção ou organização de conteúdos de Biologia 1 4 4 9 (10,2%) 

Narrativas e história de vida de professores de 

Biologia sobre o currículo do ensino médio 
3 0 0 3 (3,4%) 

Práticas curriculares diferenciadas e currículo em ação 3 0 0 3 (3,4%) 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

 
33 O autor faz essa afirmação com base em um levantamento de 1972 a 2010. 
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A compreensão desses focos temáticos nos mostra algumas tendências e lacunas 

do campo que estuda o currículo de Biologia, que ainda está em construção. Há uma 

preferência por estudos sobre os currículos oficiais em detrimento de estudos que dialogam 

com a historiografia. Como apontam Cassab (2011)34 e Selles e Ferreira (2005), a produção 

sobre História da Biologia escolar aconteceu ao término da primeira década do século XXI, 

como é o caso do trabalho de Cassab (T1, 2011).  

Notamos também a carência de pesquisas (auto)biográficas, isto é, que envolvem 

a biografia docente, as trajetórias, as narrativas de experiências e a história oral. Segundo 

Passeggi e Souza (2017), após os anos 2000, há um movimento brasileiro crescente em torno 

da pesquisa (auto)biográfica em Educação, que tenta ampliar o foco de análise, e não apenas 

discutir a formação docente, tradicionalmente abordada por essa área.  

Embora algumas pesquisas tentem reconhecer o conhecimento do professor no 

processo de construção do currículo de Biologia, falta ainda uma dimensão em que a vida do 

docente possa ser interpelada em seu contexto sócio-histórico. Isso quer dizer que analisar o 

currículo oficial ou a prática do professor (ou o que o professor diz que faz) não é o mesmo 

que analisar sua trajetória (ou a de seus alunos) em uma instituição, já que as narrativas sobre 

as experiências de vida revelam as tensões e conflitos presentes no cotidiano, ou seja, 

mostram o currículo de Biologia para além de uma lista de conteúdos ou de um conjunto de 

abordagens metodológicas. 

Esses aspectos mais inovadores podem ser exemplificados com o trabalho de 

Longhini (Doc. T7, 2011), pois essa autora estudou histórias de vida de nove professoras de 

Biologia. Com base nas memórias das professoras, a autora conclui que o ensino de Biologia 

nos anos 1980 direcionou-se para as resoluções de problemas e metodologias ativas, vindo a 

perder um pouco esse enfoque nos anos 1990, quando o discurso de formação cidadã tornou-

se mais forte, junto à ênfase dada ao construtivismo. Nessa mesma linha, Moura (Doc. D8, 

2014) discute narrativas de professores de Biologia, Física e Química sobre a integração 

curricular e interdisciplinaridade na escola, após as reformulações no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM). Alves (Doc. D24, 2018) estudou as narrativas de professores de 

Biologia sobre suas aulas, no intuito de identificar sentidos de currículo. 

Outra consideração sobre esse levantamento bibliográfico é a carência de estudos 

que explorem diversas fontes de dados de pesquisa ao mesmo tempo. Os trabalhos recorrem, 

normalmente, a entrevistas com docentes (26%) ou a entrevistas com estudantes (7%), mais 

 
34 A autora analisou a produção sobre história das disciplinas escolares em artigos. 
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raro com pais de alunos, coordenadores e autores de documentos curriculares, cada um desses 

com uma única ocorrência, como pode ser visto no Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Classificação das principais fontes de coletas de dados usadas nos estudos sobre a história e currículo 

de Biologia no ensino médio do Brasil  

Fontes documentais Identificação das pesquisas 
Frequência 

absoluta35 

Livros didáticos 

T1, T3, D3, D7, D9, D5, D34, E4, E11, E12, E14, EP3, EP6, 

EP7, EP10, EP2, EP11, E3, E16, EP5, EP9, EP13, T8, D24, E23, 

E28, 

26 

Documentos curriculares 

estaduais 

T6, D2, D12, E4, E16, E17, E7, E10, E21, EP16, EP17, D14, 

D15, D17, D19, D20, D21, E25, E8, D31, D33 
21 

Documentos curriculares 

nacionais 

T4, T5, D1, E10, E21, EP14, D15, D17, D18, D22, E26, E28, 

D28 
13 

Matriz e editais do ENEM D2, E16, E8, D11 4 

Manuais para docentes T2, E8, E10 3 

Professores 

D6, D13, T4, D1, D2, D4, D11, T7, D8, E16, E5, EP12, EP15, 

E20, D18, D19, D20, D21, E24, E25, E26, D28, D29, D30, D31, 

D32, D33 

27 

Alunos T1, T8, D2, EP12, D15, D18, D13 7 

Pais D2 1 

Coordenador de Biologia D19 1 

Autores de documentos 

curriculares 
D1 1 

Legenda: T= Tese, D=Dissertação, E=Trabalho publicado no ENEBIO, EP=Trabalho publicado no ENPEC. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Essa baixa diversidade nas fontes de coleta decorre da dificuldade de encontrar 

pessoas que possam relatar experiências e práticas sobre o período histórico ou contexto 

estudado. Também temos que considerar as opções do próprio pesquisador em tentar 

aprofundar a análise, posto que as pesquisas identificadas são norteadas por um paradigma 

qualitativo, que tem como foco problematizar discursos e práticas de grupos sociais mais 

coesos. No entanto, segundo Lopes (2006), de modo geral, os estudos curriculares com foco 

nos estudantes ainda são escassos. Se considerarmos a perspectiva de que a escola é produtora 

de valores, conhecimentos e práticas, de que a escola produz currículo, não se pode 

negligenciar o papel realizado por outros sujeitos não docentes.  

O trabalho de Silva (Doc. D2, 2011) ilustra a diversidade de fontes de coleta de 

dados, pois o autor investigou como a comunidade escolar vê os conteúdos propostos para 

a disciplina Biologia, incluindo como sujeitos da pesquisa pais, alunos e professores. Além 

disso, analisou em que medida esses sujeitos se aproximam dos conteúdos postos na matriz 

do ENEM. 

 
35 Um estudo pode ter mais de uma fonte de dados. Desse modo, o valor, neste quadro, não corresponde ao 

valor de trabalhos encontrados nesta pesquisa.  
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A pesquisa de Busnardo (Doc. D1, 2010) também traz certa inovação diante das 

outras identificadas, por entrevistar autores de parâmetros e orientações curriculares 

nacionais, e não apenas analisar os currículos oficiais em si. Esse tipo de abordagem é 

pouco explorada nas pesquisas curriculares. Esse caminho teórico-metodológico mostra o 

debate na construção curricular em suas relações de poder, diferenças de sentidos e 

controvérsias, que perfazem o texto final. Evidenciar isso ajuda a ressignificar o 

documento oficial (LOPES, 2006).  

Quanto aos documentos usados como fonte de dados, as pesquisas também 

priorizam documentos curriculares (33%); em segundo lugar, estudos sobre LDs (25%); e, em 

seguida, estudos com outras fontes, pouco frequentes. A Figura 4 mostra a frequência 

absoluta desses estudos, considerando a diversidade do corpus analisado pelas pesquisas. 

 
Figura 4 – Distribuição dos estudos sobre a história e currículo de Biologia no ensino médio do Brasil 

quanto às fontes de coletas de dados  

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Esse predomínio de pesquisas acerca de propostas curriculares oficiais (em 

relação a outras fontes) é característico de estudos que focam aspectos das macroestruturas 

sociais e políticas em que as escolas, professores e alunos se inserem, tal como referido por 

Lopes (2006). O cuidado que se deve tomar, conforme a autora, é o de não tentar reforçar um 

caráter prescritivo do texto oficial, negando as reinterpretações e negociações que acontecem 

no cotidiano escolar, como se os textos pudessem ser lidos de uma única forma para serem 

aplicados.  

Por sua vez, as pesquisas históricas utilizaram com mais frequência o estudo de 

LDs que investiga documentos curriculares oficiais relacionados à disciplina Biologia. Isso 

pode ser exemplificado por algumas dissertações, tais como o trabalho de Roquette (Doc. D3, 

2011), que pesquisou o processo de modernização da disciplina Biologia em coleções de LDs 
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dos anos 1960 e 1970; o trabalho de Ventura (Doc. D7, 2014), que evidenciou o processo de 

ecologização do conhecimento biológico em LDs dos anos 1970/1980; e o de Iglesias (2014), 

que estudou as tradições curriculares sobre Botânica em LDs dos anos 1970 e de livros 

aprovados no Plano Nacional do Livro Didático de 2012.  

Há ainda estudos que se utilizam de ambas as fontes, tais como os trabalhos de 

Fermiano (Doc. D22, 2018), que investigou representações de animais não humanos em LDs 

e diretrizes curriculares nacionais. São ressaltadas pelo autor as visões utilitarista e 

antropocêntrica (em especial no LD). Entretanto, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

buscam trazer uma visão diferenciada entre homem e natureza.  

Ao discutir sobre fontes históricas, Julia (2001) aponta certa diversidade de fontes 

que podem ser usadas por historiadores da educação interessados no estudo da cultura escolar. 

Entre elas, os cadernos dos alunos, os cadernos de preparo de aulas dos professores, as cópias 

de exames e de atas de concursos, entre outras. A reconstrução das práticas escolares pode ser 

indiretamente feita pela análise de programas oficiais quando as outras fontes não puderem 

ser conservadas. O descarte desses documentos é muito comum no espaço escolar, o que 

dificulta o trabalho do pesquisador. 

Entre os estudos com documentos curriculares, prevalecem os trabalhos com 

currículos oficiais estaduais (20,2%) sobre as Diretrizes e PCN (12,5%). Esse ponto 

diverge de outros trabalhos que fizeram o levantamento das pesquisas com currículo no 

Brasil, em que os PCN são priorizados, como mencionam Lopes e Macedo (2007). Talvez 

essa distinção aconteça devido aos PCN serem direcionados ao ensino fundamental, que, 

por vezes, é o nível mais estudado das pesquisas em currículo, o qual não fez parte do 

escopo desta investigação. 

Como exemplos de estudos sobre currículo mais regionais, estão: o trabalho de 

Santos (Doc. T6, 2015), que investigou o currículo oficial de Biologia na rede de ensino da 

Secretaria da Educação do estado de São Paulo; o trabalho de Moraes (Doc. D17, 2016), que 

analisou documentos estaduais de Goiás e nacionais com base em suas aproximações a teorias 

tradicionais, críticas e pós-críticas do currículo; e o trabalho de Santos (Doc. D12, 2017), que 

estudou o currículo mínimo do Rio de Janeiro, no qual se percebem aproximações entre as 

correntes cognitiva, construtivista e comportamentalista. Mesmo com essa priorização de 

estudos sobre os currículos oficiais, poucos estados tiveram seus currículos oficiais analisados 

no tocante a atributos do currículo de Biologia. 
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Figura 5 – Identificação dos currículos oficiais estaduais de Biologia analisados nas pesquisas brasileiras 
[ 

Estados brasileiros DT Anais de eventos 

Minas Gerais (MG) T4 − 

São Paulo (SP) T6, D15, D20, D33 E4, E10, EP17 

Rio de Janeiro (RJ) D12, D14, D19, D21 
E16, E17, E21, 

E25 

Espírito Santo (ES) D11 − 

Goiás (GO) D17 EP16 

Paraná (PR) D31 − 

Total 20 

*Legenda: T = Tese, D = Dissertação, E = Trabalho publicado no ENEBIO, EP = Trabalho publicado no ENPEC. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Nesses trabalhos acadêmicos, também podemos evidenciar que analisam, 

geralmente, um único currículo oficial estadual e/ou várias diretrizes curriculares nacionais, 

pois são pesquisas descritivo-explicativas. Desse modo, pouco se conhece sobre o histórico 

desses currículos oficiais, ou seja, suas construções e mudanças ao longo do tempo no Brasil. 

Ainda é necessário a esse campo de pesquisa identificar documentos referentes às 

políticas curriculares construídas por cada rede de ensino no país em suas diversas propostas e 

contextos políticos, visto que as produções sobre o currículo de Biologia concentram-se 

especialmente no Sudeste do país.  

Das pesquisas encontradas, 12,5% centram-se em documentos curriculares 

nacionais, como os PCN, as Diretrizes Curriculares do Ensino Médio (DCNEM), os 

Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio (PCNEM), as Orientações Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN+), as Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio – Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias (OCENEM) e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCNEB), como pode ser 

visto na Figura 6. 

 
  



58 

Figura 6 – Produções acadêmicas sobre história e currículo da disciplina Biologia que 

analisaram documentos oficiais nacionais brasileiros 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Como anteriormente mencionado, não se vê ainda uma frequência satisfatória de 

análises em torno de documentos curriculares federais mais recentes, publicados entre 2012 e 

2018. As últimas reformas do ensino médio têm implicações diretas para o ensino de todas as 

disciplinas, em especial por se tratar de mudanças impostas por medida provisória (Lei 

nº 13.415/2017) ocorridas após o golpe jurídico-midiático-parlamentar36, que vêm trazendo 

retrocessos à educação brasileira, tal como referido por Saviani (2018).  

Desse modo, a produção de pesquisas sobre o currículo de Biologia ainda precisa 

realizar a análise crítica desses últimos documentos, bem como de seus possíveis impactos. 

Talvez isso ainda não tenha sido realizado devido a essas mudanças serem recentes. Nessa 

mesma linha, notamos a inexistência de pesquisas que discutam repercussões do movimento 

conservador “Escola sem Partido” (ESP) e da atual Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) no currículo de Biologia, isto é, ainda não se tem um dimensionamento das 

interseções de políticas e reformas educacionais recentes que promovem (ou buscam realizar) 

alterações no currículo de Biologia.  

Em relação aos estudos empíricos em instituições escolares, cerca de 60% 

apresentam certa preferência por selecionarem uma única escola como instituição para estudo. 

Isso pode ser enquadrado como tentativas dos pesquisadores de relacionarem aspectos 

macrossociais com construções e interpretações do currículo escolar nas instituições educativas 

elegidas (aspectos microssociais), visto que esses últimos são menos estáveis a mudanças 

 
36 Expressão usada por Saviani (2018). 
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(CASSAB, 2009). Trata-se também de uma orientação teórico-metodológica presente no 

campo de História do Currículo (FERREIRA, 2005; MOREIRA, 2013). Os demais 40% dos 

estudos selecionam uma única escola ou várias instituições, sem identificá-las. 

Dentro do corpus analisado, 25% das pesquisas empíricas investigou apenas o 

Colégio Pedro II. Os autores, normalmente, apresentam algumas justificativas para isso, tais 

como ser esse um colégio centenário (de 1837), ser considerado uma instituição-modelo para 

outras unidades educativas no período de emergência da Biologia (como disciplina escolar) 

ou ainda a quantidade de outras pesquisas sobre essa instituição, além da presença de um 

acervo sobre a memória da própria instituição, que facilita as análises (CASSAB, 2011; 

CASSAB; SELLES, 2009; OLIVEIRA, 2018). Essa enumeração de justificativas pode servir 

de base para o estabelecimento de critérios para a análise de outras escolas em outros estados 

e/ou em outros períodos históricos, ainda não explorados pelos pesquisadores.  

Os demais estudos diversificam as escolas elegidas, embora não haja uma 

continuidade e acompanhamento das mudanças curriculares de longo prazo dessas 

instituições. Entre esses estudos, podem ser citados os feitos na Escola Normal/Instituto de 

Educação do Distrito Federal, Colégio Estadual Atheneu Sergipense, Centro Experimental de 

Aracaju, entre outros. 

Ao longo deste capítulo, pudemos observar, portanto, uma prevalência de focos 

temáticos ligados à análise de currículos oficiais (com pesquisas ou não sobre conhecimentos 

e práticas dos docentes), tanto em trabalhos nos eventos estudados quanto em DTs. Existe 

uma centralidade do eixo Sul-Sudeste relativa à produção acadêmica sobre História e 

Currículo de Biologia, bem como uma reduzida quantidade de pesquisas teóricas e pesquisas 

históricas em comparação com pesquisas mais descritivas, o que suprime o processo de 

documentação e problematização das realidades históricas nos diversos estados.  

Como pudemos evidenciar, os currículos de Biologia oficiais mais estudados são 

os dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, junto às orientações curriculares nacionais 

publicadas por volta do início dos anos 2000. Esse é um aspecto a ser considerado diante 

das novas construções curriculares nos estados brasileiros após a atual reforma do ensino 

médio de 2016 e a publicação de uma política de centralização curricular como a BNCC em 

2018. Ou seja, novos currículos oficiais são/serão construídos sem uma análise do que foi 

produzido anteriormente em cada estado. Uma mudança, nesse ponto, requer maior 

investimento financeiro nesse campo de pesquisa, ainda em construção e expansão.  

Também notamos uma ênfase nos estudos curriculares no Colégio Pedro II, com a 

justificativa de ser essa instituição referência para outras escolas brasileiras e sintetizar o 



60 

período de mudanças graduais da disciplina História Natural para a disciplina Biologia. Os 

autores pouco diversificam as fontes de dados, predominando, assim, estudos com livros 

didáticos, currículos oficiais e depoimentos de professores.  

Diante disso, consideramos que uma ampliação da diversidade de escolas bem 

como das fontes de coletas deve partir de um movimento mais amplo de registro e 

documentação de cada instituição escolar, em que a memória de cada escola possa ser 

satisfatoriamente recuperada e analisada em pesquisas científicas. É razoável que cada 

sistema de ensino possa propiciar condições materiais e profissionais especializados em 

manter acervos de livros didáticos, diretrizes e outros materiais escolares, para favorecerem as 

futuras pesquisas acadêmicas. 

O conjunto de trabalhos encontrados mostra também a inexistência de teses e 

dissertações sobre história do currículo de Biologia no ensino médio nas regiões Norte e 

Nordeste, especificamente no estado do Ceará, que é o foco desta tese. Diante dessa ausência, 

o currículo escolar local não pode ser problematizado em uma perspectiva histórica, nem 

registrados os atores e documentos de relevância no estado.  

Conforme o mapeamento descrito neste capítulo, percebemos que esta 

investigação trará algumas contribuições ao debate sobre o currículo de Biologia, pois 

realizamos um estudo dos currículos oficiais de um estado em sua tessitura histórica. Esse 

aspecto não foi discutido por nenhuma pesquisa que estudou currículos oficiais regionais. 

Também buscamos ouvir as vozes dos autores desses documentos, de professores e alunos de 

uma escola pública, para, assim, triangular os dados dessas diferentes fontes e contribuir para 

o debate sobre história da disciplina Biologia, ou seja, ir além da análise restrita de livros 

didáticos, currículos oficiais e depoimentos de professores, tal como descrito por esse 

levantamento. Embora essas fontes sejam relevantes nos estudos curriculares, consideramos 

que o currículo de Biologia tem níveis ainda pouco aprofundados.  

O Liceu do Ceará, instituição desta investigação, não foi contemplado nas 

pesquisas levantadas, embora algumas escolas no Nordeste tenham sido foco de interesse em 

pesquisas descritivo-explicativas sobre o currículo de Biologia. Com base nessas 

constatações, na próxima subseção aprofundamos, de forma qualitativa, os trabalhos que 

fazem uma análise histórica do currículo de Biologia, visto que esses se aproximam mais ao 

enfoque teórico-metodológico construído nesta tese.  
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2.4 Outras relações entre as pesquisas identificadas e o objeto de investigação desta tese 

 

Ao todo, 25 pesquisas foram identificadas com uma propensão mais histórica, 

entre essas, podemos delimitar quatro teses, sete dissertações e 18 trabalhos publicados nos 

anais dos eventos estudados. Por seu caráter histórico, é esse o conjunto de pesquisas que 

mais se aproximam desta investigação, o que não quer dizer que as demais pesquisas não 

possam nos fornecer outros subsídios e inspirações para contribuir com o nosso campo 

teórico-metodológico. Desse modo, nesta subseção, descrevemos, de forma mais expressiva e 

qualitativa, algumas das pesquisas históricas identificadas.  

Como já apontado, os trabalhos de doutoramento de Azevedo (2015), Cassab 

(2011) e Santos (2015) centram-se em períodos históricos de emergência da disciplina 

Biologia Escolar e nas mudanças da disciplina História Natural, de uma forma geral entre as 

décadas de 1930 e 1980. O mesmo recorte está presente nas dissertações de mestrado de 

Oliveira (2018), Roquette (2011) e Spiguel (2013). Enquanto os estudos de Ferreira Filho 

(2014), Iglesias (2014), Longhini (2011), Medrado (2014) e Ventura (2014) apresentam um 

recorte temporal entre as décadas de 1960 e 201037.  

Ao pretendermos analisar a disciplina Biologia a partir dos anos 1990, situamos 

nossa pesquisa em um contexto histórico marcado por iniciativas governamentais que 

reestruturam as políticas educacionais, tais como a ampliação da oferta e financiamento do 

ensino médio, o desenvolvimento de orientações curriculares nacionais, a maior distribuição 

de livros didáticos pelo Plano Nacional do Livro Didático, a criação de um Sistema Nacional 

de Avaliação, entre outras iniciativas que fazem esse decênio ser considerado como a década 

da Educação.  

É nesse contexto que a disciplina Biologia está estabilizada (essa estabilização é 

sempre provisória e histórica) como parte do componente curricular obrigatório do ensino 

médio. No Ceará, três documentos curriculares para a disciplina Biologia foram produzidos. 

Desse modo, o recorte temporal estabelecido nesta investigação contribui para refletir mais 

sobre a história e cultura escolar contemporânea.  

Após essa incursão sobre as diferentes metodologias, fontes de dados e recortes 

históricos dos trabalhos acadêmicos apontadas desde o início deste capítulo, aprofundamo-nos 

 
37 O trabalho de Mannarino (Doc. D6, 2014), embora utilize referência da história da disciplina escolar, não diz 

respeito a uma pesquisa histórica. Desse modo, sua descrição foi excluída deste capítulo. Outros trabalhos 

sobre o curso de Ciências Biológicas não foram descritos neste capítulo, por não abordarem o currículo de 

Biologia na educação básica, tais como a tese de doutorado de Carla Pedroso. 



62 

sobre as linhas teóricas das pesquisas históricas. Percebemos uma centralidade nos 

referenciais teóricos do campo. Apresentamos inicialmente apenas as dissertações e teses, 

tendo em vista que essas possibilitam aprofundar mais os autores da fundamentação teórica 

usadas nas produções acadêmicas, devido à sua natureza textual mais extensa, do que 

trabalhos publicados em anais. Assim, o Apêndice H exemplifica essa imersão dos principais 

conceitos e autores usados nas pesquisas sobre história da disciplina Biologia.  

Há em comum nessas pesquisas a compreensão da história das disciplinas 

escolares na linha teórica francesa de André Chervel e a compreensão de currículo em seu 

caráter sócio-histórico, com ênfase nos trabalhos do inglês Ivor Goodson. Os principais 

autores brasileiros desse campo são pesquisadoras que ressignificaram e aproximaram as 

hipóteses e conceitos de Goodson para o nosso contexto e para a pesquisa sobre as disciplinas 

Biologia, entre essas Márcia Ferreira e Sandra Selles. Esses/as autores/as serão abordados/as 

nos próximos capítulos, pois contribuem para a compreensão do nosso objeto de estudo.  

Dentro do corpus analisado, há uma diferenciação do trabalho de Longhini (2011) 

por sua ênfase nas histórias de vida de professoras de Biologia; o elemento curricular pode ser 

identificado em seus processos de mudanças. Diante de sua rica pesquisa, vemos no caminho 

metodológico utilizado por essa autora potencialidades de compreender a história da 

disciplina Biologia em uma perspectiva mais biográfica ou pelo menos de caracterizar as 

trajetórias da vida profissional dos professores nas instituições em que trabalham a partir de 

suas narrativas da experiência38. 

Quanto às contribuições e aproximações das demais pesquisas históricas, Cassab 

(Doc. T1, 2011) evidencia a exclusão de conteúdos ligados a Geociências, o maior prestígio a 

conteúdos de Zoologia e Botânica, bem com a valorização da Biologia Celular e Molecular no 

período de emergência da Biologia nas décadas 1960 e 1970. Conforme a autora, não havia 

uma normatização legal nacional para pontuar de forma exata a substituição da disciplina 

História Natural pela disciplina Biologia, sugerindo um processo gradativo.  

Essa perspectiva de evidenciar as diferentes negociações, tensões e mudanças nos 

processos de construção curricular para a disciplina Biologia também foi discutida por Spiguel 

(Doc. 34, 2013), Iglesias (Doc. D9, 2014), Medrado (Doc. D5, 2014), Roquette (Doc. D3, 2011) 

e Ventura (Doc. D7, 2014), sob o prisma da Ecologia, Botânica e Evolução, em especial em 

LDs. Acreditamos que os LDs sejam importantes fontes para a pesquisa curricular, mas nesta 

tese estamos interessados em refletir sobre os currículos oficiais regionais. 

 
38 A ideia de experiência será descrita no capítulo 4.  
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Diferencia-se um pouco dos estudos com LDs o trabalho de Oliveira (Doc. D13, 

2018), por centralizar a investigação sobre objetos escolares e usar como fontes de pesquisa o 

livro de registro das aulas práticas de laboratório do gabinete de História Natural, 

depoimentos de ex-professores, legislações e documentos oficiais da instituição estudada. O 

autor usa essas fontes para refletir (entre outros aspectos) sobre como os objetos usados nas 

aulas de Biologia mobilizam sentidos de “bom ensino” no contexto sócio-histórico dos anos 

1960/1970, o que nos faz refletir sobre como os currículos oficiais também podem produzir 

noções de “bom ensino”, entre outras possibilidades de concepções sobre o ensino de 

Biologia. Spiguel (Doc. D 34, 2013), também traz inovações quanto a seleção de fontes, ao 

utilizar cartas, diários oficiais da união, entre outros que serviram como fontes 

complementares ao estudo sobre a Biologia em LDs. 

No que se refere às 18 pesquisas históricas publicadas em anais de eventos, 

algumas se aproximam mais ao nosso objeto, sobretudo quando estudam currículos oficiais, 

tais como o estudo de Ferreira Filho e Ferreira (Doc. E16, 2016) e o de Santos e Tavares 

(Doc. E17, 2016). 

Ferreira Filho e Ferreira (Doc. E16, 2016) investigaram a seleção, a organização e 

a distribuição do currículo de Biologia em um pré-vestibular social do Rio de Janeiro. Os 

autores identificaram práticas curriculares através de entrevistas com docentes e analisaram o 

currículo oficial do referido estado, bem como o edital do ENEM. Santos e Tavares (Doc. 

E17, 2016) investigaram o currículo mínimo do estado do Rio de Janeiro e suas relações com 

as avaliações externas; esse documento se organiza em competências e habilidades, 

estabelecendo conteúdos mínimos para serem trabalhados nas aulas de Biologia.  

A maior parte dos estudos históricos publicados no ENEBIO e ENPEC analisou 

LDs, mas esses estudos inspiram esta pesquisa na medida em que discutem como a disciplina 

Biologia é influenciada e modificada ao longo do tempo, na perspectiva de suas tradições 

curriculares e inovações, de sua trama de decisões curriculares que constituem essa disciplina 

na escola, tal como se pretende realizar. Esse ponto pode ser exemplificado pelos trabalhos de 

Campos e Selles (Doc. E4, 2010), Cassab (Doc. E11, 2014), Mattos, Hartmann-Kretschmer e 

Gomes (Doc. E14, 2016), entre outros. 

Campos e Selles (Doc. E4, 2010) estudaram uma coleção de livros de Biologia 

dos anos 1980 e notaram a aproximação da coleção estudada com a versão verde dos BSCS e 

com a proposta curricular de Biologia para o segundo grau do estado de São Paulo de 1979. A 

organização da obra também teve influência do movimento de renovação do Ensino de 

Ciências.  
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Mattos, Hartmann-Kretschmer e Gomes (Doc. E14, 2016) analisaram os LDs de 

uma escola bilíngue alemã no Brasil. Os autores, ao compararem LDs brasileiros com 

alemães, perceberam a influência de tradições acadêmicas da Educação Ambiental crítica nos 

livros brasileiros, enquanto os LDs alemães se aproximavam mais de tradições acadêmicas da 

Ecologia.  

Cassab (Doc. E11, 2014) analisou dois livros do ensino médio e evidenciou que a 

Botânica tinha um espaço reduzido em comparação com conteúdos de diversidade biológica, 

cerca de 21,46% e 18,75% do conteúdo total das obras eram dedicados à Botânica. Em 

relação aos hormônios vegetais, a auxina é mais bem evidenciada. 

Vasconcelos e Gomes (Doc. EP5, 2011) também analisaram LDs dos anos 1980 e 

1990 quanto à Ecologia. Entre outros resultados, as autoras notaram a inserção de outros 

conteúdos, como “dinâmica das populações biológicas”, “evolução dos ecossistemas” e 

“hipótese Gaia”, que relaciona a amplitude da crise ambiental e as novas pesquisas 

ecológicas. Nos anos 1980, a ecologia de ecossistemas era mais valorizada do que a ecologia 

de populações.  

Iglesias e Petrucci-Rosa (Doc. EP7, 2013) estudaram a seleção de conteúdos sobre 

morfologia vegetal em LDs e na versão verde do BSCS em quatro coleções do Programa 

Nacional do Livro Didático de 2012. O primeiro, por ser um material da década de 

1960/1970, conforme as autoras, trazia uma perspectiva de formar alunos para uma 

investigação sobre Botânica com ênfase em esquemas científicos da ciência de referência, 

próprio de tradições acadêmicas.  

Medrado e Selles (Doc. EP10, 2013) estudaram cinco LDs produzidos das 

décadas de 1970 a 2010; os livros dos autores Cézar e Sezar foram mudando um pouco suas 

justificativas pedagógicas para a inserção da teoria da evolução, inicialmente mais ligadas a 

conteúdo de classificação e diversidade, enquanto posteriormente a inserção da evolução tem 

justificativas que remetem mais à ciência de referência ou ao caráter unificador das Ciências.  

Desse modo, as pesquisas de Campos e Selles (Doc. E4, 2010), Cassab (Doc. E11, 

2014), Mattos, Hartmann-Kretschmer e Gomes (Doc. E14, 2016) e Vasconcelos e Gomes 

(Doc. EP5, 2011) se aproximam desta pesquisa por discutirem mudanças nos conteúdos de 

Biologia ao longo do tempo e por apontarem os movimentos que influenciaram essas 

mudanças, enquanto os trabalhos de Iglesias e Petrucci-Rosa (Doc. E12, 2013) e Medrado e 

Selles (Doc. EP10, 2013) refletem sobre a relação da disciplina Biologia com as Ciências 

Biológicas como ciência de referência para a disciplina escolar.  
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Entre as pesquisas descritivo-explicativas com currículos oficiais regionais, 

podemos mencionar quatro que se aproximam desta investigação – Blóis (Doc. D33, 2017), 

Dias (Doc. D21, 2018), Moraes (Doc. D17, 2016) e Santos (2017) –, por buscarem referências 

da linha crítica do currículo ou por evidenciarem diferentes concepções pedagógicas nos 

currículos oficiais.  

Moraes (Doc. D17, 2016) analisou documentos estaduais de Goiás e nacionais 

com base em suas aproximações a teorias tradicionais, críticas e pós-críticas do currículo. 

Santos (Doc. D14, 2017) estudou o currículo mínimo do Rio de Janeiro. O autor percebeu 

aproximações a correntes cognitiva, construtivista e comportamentalista. O trabalho de Dias 

(Doc. D21, 2018) problematizou o currículo mínimo de Biologia do estado do Rio de 

Janeiro em sua relação com os saberes dos professores para a construção curricular. O 

estudo mostra o hiato e a resistência desses docentes diante das estratégias de controle. 

Apenas o trabalho de Blóis (Doc. D33, 2017) buscou compreender currículos oficiais de 

Biologia de diferentes períodos, dos anos 1988 e 2008.  

As descrições desses estudos reforçam nossa perspectiva de delimitar uma 

investigação sobre a história da disciplina escolar tendo como material empírico os currículos 

oficiais regionais, documentos produzidos em uma instituição escolar (como diários de 

classe), depoimentos de professores e alunos. Pretendemos aprofundar a análise articulando 

parte dos referenciais teóricos descritos por essas pesquisas e contribuir com o debate em 

torno de algumas lacunas presentes no campo. Sabendo das lacunas descritas neste capítulo 

quanto às pesquisas sobre História e Currículo de Biologia, indicamos, no próximo capítulo, a 

construção da fundamentação teórica desta tese.  
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Fonte: Livro Botânica Elementar (1907, p. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



67 

3  POR UMA HISTÓRIA SOCIAL DO CURRÍCULO DE BIOLOGIA: 

CONSTRUTOS TEÓRICOS PRELIMINARES 

 

“Uma célula, um ser assim passou / Séculos e 

séculos escondida. / Do caos, nas trevas... o 

homem não pensou / Que tão ínfimo fosse o 

embrião da vida.” (RODOLFO TEÓFILO)39. 
 

A representação de células vegetais que abre este capítulo foi retirada de um livro 

didático escrito por Rodolfo Teófilo (1853-1932). Por também ser poeta, suas obras artísticas 

fazemreferência a Ciência, tal como o trecho do poema “Protoplasma”, que 

abordaconhecimentos biológicos sobre a origem da vida e também carrega uma visão 

positivista de Ciência, que descobre fatos, isto é, de forma independente do cientista.  

Teófilo foi professor de História Natural no Liceu do Ceará no século XIX, local 

desta investigação, embora seja mais conhecido por ser farmacêutico, romancista, poeta, 

membro fundador da Academia Cearense de Letras e por sua luta contra a varíola e a 

abolição dos escravos. Através de suas atividades como docente e escritor, elaborou também 

livros de Ciências Naturais, Botânica40 e História Natural. Contribuiu, portanto, para 

questões ligadas ao ensino de sua época, antes mesmo da estabilização de uma disciplina 

escolar como a Biologia aqui no Ceará. Hoje um bairro o homenageia com seu nome na 

cidade de Fortaleza, capital cearense. 

Queremos problematizar com esta descrição inicial: a criação de narrativas 

históricas que não permeiam o cotidiano, pois nesse tipo de descrição vários pontos 

importantes são sublimados. Tais como deixar de evidenciar as pessoas em seu contexto 

sócio-histórico, ou de mostrar os conflitos e as contradições pertinentes ao que é vivido. 

Algumas descrições históricas operam desse modo na ânsia de contar ou construir a história 

de grandes heróis da cidade e de contar seus legados. Tudo isso normalmente deixa a escola 

pública à margem desse olhar histórico, já que os profissionais que se inserem nela com suas 

trajetórias ainda são vistos com pouco prestígio. 

 
39 Ao longo da escrita desta tese, a imersão na literatura acadêmica e o contato com outros pesquisadores em 

bibliotecas públicas nos fizeram considerar esse poema, de autoria de Rodolfo Teófilo, como referência a 

conhecimentos biológicos e como fio condutor para a construção inicial deste capítulo. Trata-se, portanto, de 

problematizar as histórias que não são contadas e abrir caminhos para futuras pesquisas.  
40 A representação de células vegetais que abre este capítulo é originada do livro escrito por Rodolfo Teófilo no 

início do século XX. 
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Nesta pesquisa, queremos pensar o processo de historicização de outra maneira, 

considerando como protagonistas41: a escola, seus professores e alunos, que ajudaram a dar 

sentido ao currículo de Biologia nos anos de 1990 diante de tentativas de reformas 

educacionais, o que nos remete a modos de reconhecer possíveis diversidades no currículo 

escolar desse contexto, como um fluxo de experiências entre os percursos vividos, que se 

constrói em instituições educativas públicas, junto a tentativas do estado em produzir 

experiências planejadas, também chamadas de currículo oficial. Consideramos que a 

dimensão curricular vivida e produzida contextualmente nas escolas não pode ser reduzida a 

uma simples releitura dos currículos oficiais. Diante disso, a ideia de currículo precisa ser 

inicialmente explicitada. 

Quando escutamos a palavra “currículo” pela primeira vez, vem-nos à mente um 

documento que sintetiza e representa nossas experiências de trabalho (currículo vitae) ou 

experiências acadêmicas (currículo Lattes). No contexto escolar, outros sentidos são 

atribuídos a essa palavra, a ponto de esses novos sentidos carregarem distintas linhas de 

pensamento, que se constituem em diferentes expressões, como: grade curricular, componente 

curricular, currículo prescrito, base curricular, etc. Podemos dizer também que já existia o 

currículo antes mesmo do desenvolvimento de uma palavra para designá-lo, pois representa 

trajetórias e percursos.  

Ao mesmo tempo, esses sentidos trazem teorias subjacentes que dão existência ao 

pensamento curricular e nos servem como modelos para analisar o currículo escolar. Pensar 

sobre o currículo de uma disciplina, normalmente, está atrelado a caracterizar os elementos 

constituintes, o que torna essa discussão superficial e reduzida à construção de listas de 

conteúdos pelos professores e/ou para eles, nesse último caso, o currículo torna-se pauta 

central de algumas reformas governamentais.  

Queremos refletir sobre os currículos prescritos pelos reformadores com base nos 

seus pensamentos curriculares e pedagógicos. O termo “pensamento curricular” refere-se aos 

movimentos de teorização curricular (GIMENO SACRISTÁN, 2000; LOPES; MACEDO, 

2011, MOREIRA, 2013; SILVA, T., 2015), enquanto o termo “pensamento pedagógico”pode 

 
41 Às vezes, os termos “protagonistas” ou “narradores” ou “colaboradores” serão usados também, pela 

perspectiva da pesquisa narrativa, em substituição à expressão “sujeitos da pesquisa”, como forma de 

valorizar o papel que cada participante da pesquisa tem como construtor da sua própria história.  
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ser também denominado de tendências no ensino de Ciência e Biologia e é descrito por 

Carneiro (1998), Krasilchik (2016) e Teixeira (2000)42. 

Este capítulo inicia com alguns dos autores do campo da Teoria Curricular Crítica, 

da História do Currículo e do Ensino de Ciências, usados nesta pesquisa para discutir os rumos 

e características da disciplina de Biologia nos documentos curriculares cearenses e no Liceu do 

Ceará, da década de 1990 aos dias atuais. Desse modo, trata-se de uma aproximação inicial com 

essa literatura, como parte do processo de construção do objeto investigado, apresentado nesta 

pesquisa, bem como das lentes teóricas como possibilidades para interpretá-lo.  

Cabe ressaltar que, como esta investigação histórica trabalha com narrativas, a 

fundamentação teórica não precisa ser completamente definida antes do contato com as 

experiências a serem narradas, também não precisa estar reduzida a um único capítulo, mas 

entrelaçada a todo o texto, conforme Clandinin e Connely (2015). Sendo assim, alguns 

conceitos podem ser aprofundados ao longo de outros capítulos. Ressaltamos que diante 

desses aspectos alguns elementos teóricos desse capítulo foram reconstruídos ou excluídos ao 

longo da pesquisa. 

 Diante desta premissa, retomamos um pouco da história do movimento 

tradicional e de reconceptualização do currículo, que formam as duas vertentes do 

pensamento curricular. Aos poucos, apresentamos como a teoria curricular crítica possui um 

arcabouço teórico43 rico que contribui para esta investigação.  

 

3.1 As teorias críticas do currículo  

 

A primeira noção que precisa ser considerada é a de que não existe uma definição 

uníssona sobre currículo. Esse, por sua vez, foi influenciado, inicialmente, pelo surgimento da 

administração e gerenciamento científicos no século XIX, que propiciaram, de certo modo, a 

reorganização da escola, tal como um modelo de montagem, com níveis separados e tempos 

bem definidos para as disciplinas (DOLL JUNIOR, 1997), embora as primeiras referências 

históricas ao termo “currículo” sejam advindas do século XVIII (LOPES; MACEDO, 2011). 

 
42 Elegemos esses autores por realizarem uma discussão mais próxima ao Ensino de Ciências, embora outros 

autores, como Gadotti, Libâneo e Saviani, tenham produzido aportes teóricos sobre essas tendências 

pedagógicas. A caracterização dessas tendências será elucidada de acordo com suas manifestações nos 

capítulos que descrevem os resultados e discussão desta investigação. Essa opção foi construída levando em 

consideração que, em uma pesquisa narrativa, a teoria não precisa ficar restrita a um único capítulo.  
43 As categorias teóricas ou conceitos elaborados pelos pesquisadores relacionados ao pensamento curricular 

crítico foram destacadas em itálico. 
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Com base na origem etimológica da palavra, Goodson (2012) aponta que essa 

deriva do latim “scurrere”, que significa curso a ser seguido, no sentido de trajetória ou 

percurso. Guarda em si uma compreensão já relacionada à prescrição. Quando a atividade 

educacional se torna massificada e subsidiada pelo Estado na modernidade, a ideia de 

currículo é tida como sinônimo de matéria escolar e perdura até os dias atuais para a maioria 

das pessoas, o que fortalece ainda mais sentidos prescritivos para o currículo. 

Entendemosaideiade currículo como sendo influenciada por diferentes 

pensamentos curriculares e que se vincula, inicialmente, à ideia de operacionalizar e 

prescrever esses percursos. As primeiras teorias fazem reflexões sobre o currículo a partir de 

questões centrais sobre: “O que é ensinar?” e “Como ensinar?”, que resultam no 

questionamento sobre: “O que os estudantes devem ser ou o que eles devem se tornar?”. 

Nessa perspectiva, o currículo ajuda a construir ou formar estudantes com base em um 

modelo ideal de ser humano (GOODSON, 2012; SILVA, T., 2015). 

Nesse sentido, algumas concepções curriculares estão associadas ao que podemos 

denominar de teorias tradicionais do currículo (baseadas na eficiência técnica e 

produtividade), nas quais o currículo é visto como grade que explicita conteúdos e estratégias 

de ensino, ou seja, busca discutir modelos de organização e de métodos de ensino, tornando 

coercitiva, até certo ponto, a atividade docente, o que limita o aprendizado do aluno.  

As primeiras discussões mais expressivas sobre o currículo são do início do século 

XX. Tem-se na obra The childandthe curriculum, de Dewey, publicada em 1902, e na obra 

The curriculum, de Bobbitt, publicada em 1918, as primeiras referências importantes sobre o 

termo. Enquanto os trabalhos de Dewey e outros autores contemporâneos a ele, como 

Kilpatrick, centravam os estudos curriculares sobre os interesses dos estudantes, o trabalho de 

Bobbitt tentava estabelecer o currículo normatizado com as características desejáveis ao 

desenvolvimento dos alunos (MOREIRA; SILVA, 2011). Essa última obra pode ser 

considerada um marco educacional por influenciar a educação estadunidense e, 

posteriormente, o pensamento curricular no Brasil (SILVA, T., 2015).  

The curriculum foi escrito em um contexto de debate sobre a função da escola e 

sobre o que se deve ensinar, nos Estados Unidos na segunda metade do século XX. Para seu 

autor, qualquer instituição educativa deve apontar, de forma precisa, seus objetivos e 

possíveis resultados a serem alcançados, com o intuito de atingir, de forma cada vez mais 

eficiente e científica, os processos e resultados pedagógicos. Pensado assim, o currículo se 

estabelece como atividade burocrática e técnica, que está centrada nos erros e acertos dos 
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alunos (DOLL JUNIOR, 1997; GIMENO SACRISTÁN, 2000; SILVA, T., 2015). Desse 

modo, o foco principal dessa perspectiva curricular é o controle social (APPLE, 1982). 

Essa visão técnica do currículo escolar toma outras proporções após a publicação do 

livro Basic principlesof curriculum andinstruction, de Ralph Tyler, em 1949, que centra a 

discussão dos objetivos educacionais e curriculares (SILVA, T., 2015) em um processo de 

seleção e organização das atividades pedagógicas para que a aprendizagem se torne um produto 

controlado e precisamente avaliado (DOLL JUNIOR, 1997). Para Moreira (2012), Tyler, ao 

mesmo tempo que assume uma proposta de controle social, aponta retóricas mais progressistas, 

tais como valorizar o interesse dos alunos e a aprendizagem como processo ativo. 

Mesmo diante de uma falta de consenso entre os pesquisadores no tocante às 

características desse movimento tradicionalista que tenta definir o currículo e que, no Brasil, 

predomina com sua versão técnico-linear44, é relevante ressaltar que, em oposição a essas 

perspectivas tradicionais, surgiu um movimento de reconceptualização do currículo, que se 

direcionou a uma visão mais construtiva, após os anos 1960, nos Estados Unidos e Europa. 

As teorias críticas que se inserem nessa corrente, por sua vez, focalizam as 

relações de poder do contexto político, social e histórico, que marcam a organização 

curricular, em especial consideram a influência do modelo capitalista no currículo. Entre os 

seus expoentes estão autores norte-americanos e europeus ligados ao movimento denominado 

de Nova Sociologia da Educação (NSE), como Michael Young. Outros pesquisadores, a 

exemplo de Louis Althusser, Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Christian Baudelot, 

Basil Bernstein, William Pinar, Madeleine Grumet, Michael Apple, também tiveram grande 

contribuição. No Brasil, Paulo Freire contribuiu para a construção de uma proposta crítica e 

libertadora de educação, que dialoga com as ideias que fundam o pensamento curricular 

crítico. Atualmente suas obras estão entre as mais citadas no mundo. 

Ainda nessa linha crítica, o conceito de currículo é apontado por Gimeno Sacristán 

(2000) como práxis, e não como um objeto estático que realiza a seleção de conteúdos culturais. 

O currículo reflete interesses conflituosos e valores dominantes; traz consigo uma função 

socializadora da escola, mas também se torna um parâmetro da forma de como entendemos o 

que são bons e maus docentes, assim, para esse autor, o currículo é um projeto cultural. 

As políticas de currículo são, pois, um projeto social de uma classe ou grupo 

dominante, que tenta determinar conhecimentos válidos, que tenta realizar a inclusão e 

 
44 Compreensão estática do currículo, como um documento normativo rígido e regulador do trabalho docente, 

por sua vez, usado de forma burocrática.  
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exclusão de saberes. Buscam também construir trajetórias e apontar relações entre saberes, 

competências, visões de sucesso ou fracasso para a comunidade escolar (SILVA, 2010).  

O currículo precisa ser desnaturalizado em suas complexas relações sociais. Do 

mesmo modo, Moreira e Silva (2011) entendem o currículo com base nos dispositivos 

teóricos de ideologia, cultura e poder. Para eles, o currículo é uma produção cultural que 

expressa ideologias e relações de poder, que, por sua vez, ao estabelecer conhecimentos a 

serem ensinados na escola, ditos válidos, tenta produzir identidades. Para melhor 

compreensão da teoria curricular crítica, de forma sucinta, esses três conceitos serão descritos.  

Louis Althusser, no livro Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado, de 1983, 

traz o início das discussões sobre o conceito de ideologia no campo educacional. Uma de suas 

maiores contribuições é evidenciar que a ideologia tem raízes no inconsciente das pessoas, em 

um plano de ideários, mas é importante considerar também que essa se explicita em práticas 

materiais. No entendimento atual, a ideologia está presente nos discursos e práticas das 

pessoas. Como afirma Giroux (1983, p. 213): 

 

[...] ideologia é um construto social para se entender como o significado é 

produzido, transformado e consumido por indivíduos e grupos sociais. Como um 

instrumento de análise crítica, ela escava abaixo das formas fenomenais de 

conhecimento da sala de aula e práticas sociais e ajuda a localizar os princípios 

estruturantes e as idéias [sic] mediadoras entre sociedade dominante e as 

experiências diárias de professores e alunos. 

 

Um dos pontos caracterizados tanto por Giroux (1983) quanto por Apple (1989) é 

que esses processos ideológicos se configuram permeados de conflitos e contradições. 

Seguindo uma tradição marxista, Apple (1982) traz elementos que podem delinear melhor a 

relação entre ideologia e currículo, tais como as tentativas de estabelecer consensos 

normativos para o currículo e a presença de controles sociais (às vezes, implícitos nas 

reformas). Para o autor, interessa saber que conhecimentos são considerados legítimos diante 

das diferenças de grupos e classes sociais de nossa sociedade. Desse modo, tomando a visão 

de Apple, Lopes e Macedo (2011, p. 31) definem ideologia como: 

 

Uma espécie de falsa consciência que obriga toda a sociedade a enxergar o mundo 

sob a óptica de um grupo determinado ou sob a óptica das classes dominantes. As 

ideologias são um sistema de crenças partilhadas que nos permite dar sentido ao 

mundo, uma teoria de argumentação que visa legitimar determinada visão de 

mundo. Nesse sentido, quando hegemônica, ocultam as contradições sociais. 

 

O termo “ideologia” passou por diversas ressignificações, a ponto de atualmente os 

pesquisadores considerá-lo sob quatro aspectos: o primeiro aponta que a ideologia não é uma 

mera imposição de um grupo dominante, pois apresenta raízes no senso comum; o segundo 
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indica que a ideologia não precisa ser homogênea e ter uma consistência lógica ou coerência; o 

terceiro assinala que a ideologia transmite visões de mundo, mas é interpretada e resistida por 

grupos sociais; e, por fim, o quarto afirma que a ideologia se materializa em práticas cotidianas, 

rituais, arranjos espaciais e linguagens de cada grupo, ou seja, não se estabelece apenas em um 

plano de ideários, em um mundo idealizado (MOREIRA; SILVA, 2011).  

A teoria crítica nos ajuda a desvelar relações de dominação e subordinação. 

Pensar uma pesquisa com base nela requer um comprometimento com a transformação social 

das pessoas, portanto a teoria crítica não endossa um discurso de neutralidade ao seu modo de 

visualizar fenômenos sociais em oposição ao que é característico de pesquisas positivistas.  

Diante disso, afirma Giroux (1983), as escolas são posicionadas teoricamente 

como instituições políticas que transformam, controlam e (re)produzem discursos, sentidos e 

valores dominantes. São influenciadas por uma ordem social e econômica, que se 

transformam, por sua vez, em espaços culturais de dominação e contestação. Quanto a isso, 

esse autor define cultura como: “Um sistema de práticas, um modo de vida que constitui e é 

constituído por um jogo dialético entre comportamento específico de classe e circunstâncias 

de um determinado grupo social, e os poderosos determinantes ideológicos e estruturais na 

sociedade maior” (GIROUX, 1983, p. 137). 

Nesse sentido, a cultura pode ser vista também como mercadoria. Não se pode 

desconectar as relações entre poder e controle cultural. Nesse âmbito, a escola produz e 

reproduz ordens sociais sob fortes influências de relações econômicas. A escolarização é um 

mecanismo de controle social, pois a escola distribui conhecimentos considerados legítimos 

por ela (APPLE, 1982). Uma definição de conhecimento pode ser elencada com base nessa 

perspectiva teórica, como sendo uma “[...] representação particular da cultura dominante, um 

discurso privilegiado que é construído através de um processo seletivo de ênfases e 

exclusões”, conforme Giroux (1997, p. 26), o que cria tensões entre as culturas dominantes e 

“subordinadas” na escola. Esses pontos demonstram a relação entre poder e cultura, bem 

como a não neutralidade da escola.  

Algumas demandas sobre a escola podem ser exemplificadas, pois tentam 

legitimar certos conhecimentos escolares, tais como as práticas religiosas em instituições 

escolares públicas e o ensinamento sobre o criacionismo nas aulas de Ciências, ao mesmo 

tempo em que outros grupos (não conservadores) disputam espaço curricular para que as aulas 

possam abordar sobre feminismo, história dos negros e meio ambiente (GIROUX, 1997). 
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Muitos autores vêm se dedicando a explicitar essa relação entre cultura e noção de 

poder. Para Giroux (1983, p. 91), por exemplo, poder45 é “[...] uma força que opera tanto 

sobre as pessoas como através delas [...] o poder deve ser visto em parte como uma forma de 

produção inscrita no discurso e nas capacidades que as pessoas usam para dar sentido ao 

mundo”. Não se trata, portanto, de uma relação unidirecional.  

Os autores da linha crítica do currículo usados nesta pesquisa se fundamentam nos 

escritos de Michel Foucault46, ao pensarem o poder para além da relação de dominação do 

Estado sobre as pessoas e sobre a escola. Assim, o poder não existe como coisa (ao qual se 

detém), mas como relação, desse modo o currículo e a escola não estão isentos de relações de 

poder, complexas e contraditórias. 

Ideologia, cultura e poder são construtos teóricos que ampliam a visão curricular 

e a compreensão das reformas contemporâneas. Conforme Macedo e Lopes (2011), as 

políticas curriculares no Brasil são especialmente influenciadas pelos trabalhos de Benjamin 

Bloom, Robert Manager, Phillipe Perrenoud e Cesar Coll, com pensamentos que se 

aproximam do modelo de Tyler, ora centralizando o currículo na ideia de objetivos para a 

aprendizagem, ora na ideia de competências e habilidades, em especial após os anos 1990. 

Asssim, as reformas curriculares vêm apresentando diferentes ideários, que se associam ao 

paradigma construtivista, a tendências neoliberais e neoconservadoras.  

Desse modo, o pensamento educacional brasileiro é substanciado por sua 

tendência liberal tecnicista, que busca adequar os processos educacionais à exigência do 

mercado, acreditando que a formação do trabalhador deve envolver a construção de aptidões 

comuns na escola e que isso pode ser mediado pelo currículo. É dentro dessa lógica que é 

valorizada a ideia de objetivos educacionais e competências47. O currículo é organizado com 

base em uma gestão científica orientada para a eficiência, o que torna a ênfase na planificação 

dos objetivos no currículo parte do processo de se mensurar resultados (PACHECO, 2002; 

SAVIANI, 2013, SILVA, 2016).  

Também faz parte dessa lógica tecnicista uma visão centralizadora em que o 

currículo é elaborado por consultores curriculares (ditos especialistas), enquanto a escola 

apenas implementa o currículo localmente. As relações entre as diversas perspectivas 

tecnicistas são claras, por advogarem um modelo de gestão científica do currículo, em que, 

 
45 A noção de poder retomada por Giroux (1997) é apresentada com base nos escritos de Michel Foucault. 
46 Para aprofundar a análise sobre as relações de poder, podem ser consultados os livros A microfísica do 

podere Vigiar e punir, ambos de Foucault. 
47  A ideia de competência no currículo escolar será mais bem delineada no capítulo 5, quando é explicitada na 

análise sobre os currículos estaduais. 
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por exemplo, Tyler (1949) vai pensar e sugerir que objetivos instrucionais sejam formulados, 

que a seleção de conteúdos, a organização e a avaliação sejam consolidadas com base nesses 

objetivos, uma situação que representa um pensamento curricular normativo e linear. Nesse 

âmbito, Bloom vai propor distintos objetivos cognitivos, elaborando o que ficou denominado 

de taxonomia dos objetivos cognitivos de Bloom (PACHECO, 2002).  

Essa taxonomia é caracterizada por fazer parte de uma pedagogia 

comportamentalista que vem sendo constantemente reelaborada, tal como pode ser 

identificado nas competências e habilidades da BNCC (MACEDO, 2018), que, por sua vez, 

orientam a construção de novos currículos estaduais. Desse modo, é necessário realizar uma 

leitura dessa realidade alinhada ao pensamento curricular crítico. 

Diante desses aspectos que influenciam as políticas curriculares contemporâneas 

torna-se relevante caracterizar e problematizar os currículos oficiais ou formais produzidos 

como políticas curriculares no Brasil em cada rede de ensino, bem como suas relações com as 

disciplinas escolares. Silva, T. (2015, p. 150) também destaca a origem de teorias pós-críticas 

do currículo, que analisam o currículo diante das relações de poder sobre gêneros, etnias, raças e 

sexualidade, entre outras, e conclui, com base nessas vertentes críticas e pós-críticas, que: 

 

O currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais as teorias 

tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é 

relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é 

autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. 

 

Um aspecto a ser abordado é a metáfora do currículo como território evocada por 

Arroyo (2013). Para ele, o currículo é território de controle, de disputas e de tensões que 

legitimam conhecimentos curriculares, os quais são, por sua vez, cultuados por docentes como 

indiscutíveis. Desse modo, os conteúdos e o seu ordenamento tornam-se difíceis de serem 

recriados, o que limita a autoria docente. Optamos por não aprofundarmos as teorias pós-                  

-críticas para este estudo, no instante em que as teorias críticas do currículo preenchem os 

requisitos, a nosso ver, para uma análise coerente dos achados desta pesquisa. 

A opção pela teoria crítica, nesta pesquisa, faz-se por a considerarmos relevante à 

medida que traz construtos teóricos que ajudam a discernir sobre práticas sociais de 

escolarização, sobre a produção e negociação de sentidos no currículo escolar e sobre a 

formação da classe trabalhadora (professores de Biologia e alunos do Liceu). O pensamento 

crítico nos ajuda a criar nexos entre o contexto sócio-histórico e as histórias pessoais desses 

protagonistas, em uma compreensão de currículo como estrutura mutável, aberta e viva, não 

inerte. Nesse âmbito, refletir sobre o currículo envolve reconstruir suas histórias e perceber 
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nelas o desenvolvimento curricular. Dentro dessa linha, consideramos também que a 

regulação do currículo escolar deve ser de modo mais democrático, aberto, de modo que crie 

possibilidades inventivas para o docente e possibilidades libertadoras48 para os alunos, 

conforme Gimeno Sacristán (2000). O esquema a seguir sintetiza o que o autor chama de 

currículo como processo seletivo da cultura. 

 
Figura 7 – Currículo e seleção cultural 

 
Fonte: Adaptada de Gimeno Sacristán (2000, p. 36). 

 

Como pode ser visto, os conteúdos são organizados e codificados em um projeto 

que se concretiza através de condicionantes administrativos, políticos e institucionais. Esse 

modo de ver o currículo dialoga com os autores anteriormente mencionados, que explicitam a 

não neutralidade do currículo escolar. O currículo é construído pela interseção de forças sociais. 

O que Gimeno Sacristán (2000) chama de “código” ou formatos dos currículos 

são os esquemas construídos para representar elementos teóricos e práticos do currículo; 

também são, desse modo, discursos pedagógicos e curriculares apresentados aos professores e 

alunos. Um exemplo disso é a construção do currículo com base em objetivos rígidos, que, 

como anteriormente explicitado, refletem um pensamento curricular tradicional. Os objetivos 

representam um tipo de código comum ao discurso curricular. 

 
48 O autor faz referência à pedagogia freireana. 
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Outro ponto comum aos autores da linha crítica do currículo é o destaque aos 

condicionantes econômicos, sociais, culturais e administrativos que interferem no currículo 

(em seus diversos níveis). Cada autor elabora uma diferenciação própria de níveis 

curriculares. Gimeno Sacristán (2000) usa o termo “currículo prescrito” para se referir aos 

currículos que tentam controlar a escolarização, também chamados por outros autores de 

currículos oficiais ou currículos escritos (GOODSON, 1997, 2007, 2012), os quais serão 

usados como sinônimos nesta investigação. 

Outros níveis49 do currículo também são influenciados por essa diversidade de 

fatores, tais como o currículo moldado pelos docentes (seus planos de ensino), o currículo em 

ação (a prática pedagógica dos professores), o currículo realizado na escola (efeitos das 

práticas dos professores) e o currículo avaliado (os resultados das avaliações), na 

conceituação de Gimeno Sacristán (2000).  

Optamos, neste trabalho, por usar outras denominações, conforme os trabalhos de 

Carneiro (1998), Goodlad (1977) e Goodson (1997, 2007, 2012), que serão mais bem 

esclarecidos no próximo tópico, por serem usados nos estudos da história das disciplinas 

escolares ou estudos curriculares no Ceará.  

Os trabalhos de Apple delimitam uma outra dimensão curricular para o que o 

autor chama de currículo oculto. Para ele, são “[...] normas e valores que são implícitos, 

porém efetivamente transmitidos pelas escolas e que habitualmente não são mencionados na 

apresentação feita pelos professores dos fins ou objetivos” (APPLE, 1982, p. 127). Na figura 

anterior, adaptada de Gimeno Sacristán (2000), essa dimensão do currículo foi evidenciada 

apenas como “oculto”, em oposição ao que é “explícito”. Giroux (1986, p. 69) aponta uma 

definição semelhante: 

 

As escolas passaram a ser vistas como espaços sociais com um duplo currículo – um 

explícito e formal, o outro oculto e informal. A natureza da pedagogia escolar 

deveria ser encontrada não apenas nas finalidades expressas das justificativas 

escolares e objetivos preparados pelo professor, mas também na miríade de crenças 

e valores transmitidos tacitamente através das relações sociais e rotinas que 

caracterizam o dia a dia da experiência escolar. 

 

Entre exemplos de currículo oculto, podemos citar a divisão do currículo 

conforme a classe social dos discentes, assim, para alunos da classe trabalhadora, ensina-se 

sobre obediência e autoridade, enquanto, para alunos de classes mais altas, ensina-se sobre a 

solução de problemas, entre outras habilidades que podem garantir uma posição melhor no 

 
49 Para melhor aprofundamento, conferir a obra de Gimeno Sacristán (2000).  
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mercado de trabalho (APPLE, 1989). Outro exemplo é a discriminação de gênero e raça na 

escola: pesquisas que mostram a distinção entre valores e crenças para o trabalho e a 

brincadeira no jardim de infância. Desvelar esses aspectos enfatiza o papel político que as 

escolas detêm (GIROUX, 1986).  

De todo modo, todos esses níveis e dimensões são influenciados por um conjunto 

de fatores que afetam o desenvolvimento curricular. Dependendo da teoria curricular 

subjacente, podem estimular ou desestimular a participação dos professores. O trabalho de 

Gay (1991 apud PACHECO, 1996) representa um pouco das forças que influenciam o 

desenvolvimento do currículo. Esse autor enuncia que as “forças de influência” podem ser 

classificadas em mais externas ou mais internas ao sistema escolar e ainda podem ser 

delimitadas em forças formais e informais, conforme a Figura 8.  

 
Figura 8 – Forças de influências sobre o currículo escolar 

 
Fonte: Adaptada de Pacheco (1996, p. 67). 

 

Com essa figura, queremos apenas representar os diferentes elementos que 

condicionam o desenvolvimento curricular em um sistema de ensino. Não se trata, portanto, de 

distinguir cada um desses elementos e averiguá-los no trabalho empírico posteriormente 

realizado, muito embora alguns desses fatores mais proeminentes possam ser elencados neste 

estudo como partes da influência sobre as decisões curriculares na escola estudada. 

Consideramos também que esse modelo pode ser limitado diante do objeto estudado (a 

disciplina Biologia) e que outros fatores podem ter maior ou menor força e devem oscilar dentro 

da história curricular. Não podemos visualizar o currículo de modo mecanicista, como se as 

relações sócio-históricas que produzem esses fatores pudessem ser facilmente quantificadas e 
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delimitadas. De todo modo, compreendemos que esses fatores ajudam a produzir o currículo 

dentro de uma trama social, política e pedagógica complexa, à medida que também operam no 

controle social, ainda que esse controle social não se estabeleça de modo linear (dos currículos 

oficiais para as práticas na escola). Quanto a isso, Apple (1982, p. 98) propõe que: 

 
O controle social e econômico ocorre nas escolas não somente na forma de áreas de 

conhecimento que as escolas possuem ou nas tendências que encaminham – as regras 

e as rotinas para manter a ordem, o currículo oculto que reforça as normas de trabalho, 

obediência, pontualidade, e assim por diante. O controle é exercido também através 

das formas de significado que a escola distribui. Isto é, o ‘corpus forma do 

conhecimento escolar’ por se tornar uma forma de controle social e econômica. 

 

Então, o ponto-chave é tentar reconhecer que significados são produzidos e 

distribuídos sobre (e na) disciplina Biologia, sem, no entanto, estabelecer uma relação 

mecanicista entre os fatores que influenciam esse currículo e as práticas dos professores. Afinal, 

conforme Apple (1989), as escolas não reproduzem de modo definitivo os interesses externos a 

ela, na verdade, operam através de negociações, mediações, resistências e contradições.  

Um dos elementos mais interessantes do pensamento curricular crítico é o modo 

de considerar essas mediações e atos de resistência na escola. Giroux (1986) também traz 

esses elementos teóricos discutindo sua inserção em uma perspectiva dialética, que aponta que 

a escola é, ao mesmo tempo, espaço de reprodução e contestação da cultura dominante. Para 

tal, ele apresenta uma noção de resistência: 

 
Em primeiro lugar, exalta uma noção dialética de ação humana que retrata 

corretamente a dominação como um processo que não é estático e que nunca se 

completa. Concomitantemente os oprimidos não são vistos como sendo 

simplesmente passivos diante da dominação. A noção de resistência indica a 

necessidade de se entender mais completamente as maneiras complexas pelas quais 

as pessoas medeiam e respondem à intersecção de suas próprias experiências de vida 

com as estruturas de dominação e coerção. (GIROUX, 1986, p. 146). 

  

Embora esse termo tenha ganhado inúmeras conotações no cenário educacional, 

compreendemos, com base nesse autor, que a resistência tem afinidade com a emancipação e 

a ação crítica coletiva, não podendo ser entendida como uma simples oposição dos grupos 

subordinados. Por isso, é necessária uma análise que considere nos atos de resistência suas 

ambiguidades, seu potencial radical e os interesses dos grupos subordinados. Como 

apresentaremos nos próximos tópicos, essa perspectiva é compartilhada por outros autores 

mais diretamente ligados à história das disciplinas escolares.  

Como apontamos anteriormente, os estudos sobre história do currículo remetem 

aos trabalhos de Michel Young, que fizeram parte de um movimento da NSE na Inglaterra. 

Giroux (1997, p. 149) não deixa de destacar a relevância de Paulo Freire para esse campo: 
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[...] principal diferença entre o trabalho de Freire e a nova sociologia da educação é 

que esta última parece iniciar e terminar com a lógica da reprodução política, 

econômica e cultural, ao passo que a análise de Freire inicia com o processo de 

produção, isto é, as diversas formas nas quais os seres humanos constroem suas 

próprias vozes e validam suas experiências contraditórias dentro de ambientes e 

pressões históricas específicas. 

 

Esse destaque retoma a perspectiva de que Freire vai além da visão marxista; não 

se resume à opressão de classe. Os grupos sociais por ele enfatizados são analisados com a 

percepção sensível de que a educação é um processo político, o que faz emergir a importância 

da leitura crítica da realidade e de nos opormos a uma cultura de silêncio, que não deixa 

visíveis as lutas sociais e as vozes da escola. Esses pontos da linha crítica também delimitam 

os pressupostos teóricos desta investigação. Embora não pretendamos aprofundar as 

categorias teóricas elencadas por Freire, temos de reconhecer a ligação entre a ação 

pedagógica e a ação política inerente à luta dos professores, entendida aqui como expressões 

do currículo, especialmente quando se busca a mudança como horizonte pedagógico. 

O próximo item aborda outros conceitos advindos dos estudos sobre a história das 

disciplinas escolares, voltando-se particularmente às discussões propostas pelo inglês Ivor 

Goodson a partir de sua perspectiva de currículo como construção social. 

 

3.2 A história das disciplinas e culturas escolares 

 

O termo “disciplina” (escolar), no sentido que reconhecemos hoje, é uma 

invenção do século XIX; antes eram usadas outras expressões e palavras, como: “faculdade”, 

“matéria de ensino”, “partes”, etc., para designar conteúdos de ensino. A noção de disciplina 

recorrente era a ligada ao sentido de vigilância e repressão, ou seja, de disciplinar as escolas e 

jovens. A origem do termo como o conhecemos hoje vem de mudanças sobre a finalidade da 

escola, que, aos poucos, perdeu sua ênfase na formação das humanidades clássicas e passou 

também a reconhecer a necessidade de “disciplinar” o intelecto dos jovens com uma 

aproximação do conhecimento de outras ciências (CHERVEL, 1990). 

As contribuições de Ball, Goodson, Franklin e Popkewitz são importantes para a 

compreensão científica do desenvolvimento e consolidação de disciplinas escolares, à medida 

que também se inserem em pesquisas que dialogam tanto com a história das disciplinas 

escolares quanto com as histórias de instituições, pois normalmente nesse campo selecionam-

se instituições específicas como intuito de compreender o seu cotidiano. Essa linha de estudos 
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surgiu no Brasil após os anos 1980, encabeçada por pesquisadores como Antônio Flávio 

Moreira, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) (LOPES; MACEDO, 2011). 

Tendo como referência uma visão de construção social do currículo, as 

investigações sobre história do currículo têm vários focos de interesse e modalidades que 

envolvem os pensamentos curriculares, os estudos de casos sobre o currículo prescrito, as 

práticas do professor na escola, os livros didáticos, os cadernos dos alunos, etc. Como já 

descrito, normalmente essas pesquisas se situam em uma única instituição escolar e os 

trabalhos de Goodson ajudam a ampliar a noção de currículo, bem como estabelecer hipóteses 

sobre o desenvolvimento das tradições que se implementam nas disciplinas escolares 

(LOPES; MACEDO, 2011; MOREIRA, 2013).  

 

3.2.1 Tradições curriculares  

 

Uma das teorizações usadas por Goodson é o modelo de David Layton, que 

estabelece três estágios de desenvolvimento das disciplinas escolares. Esse autor, ao estudar a 

disciplina de Ciências, evidencia que uma disciplina inicialmente tem finalidade utilitária, sem 

um grupo de profissionais específicos para ensiná-la; depois, no segundo estágio, a disciplina 

começa a receber mais status social e novos estudantes são formados para preencher seu campo; 

e, por fim, no terceiro estágio, o grupo profissional responsável já está bem consolidado e os 

conteúdos são construídos sob forte influência de acadêmicos especialistas (GOODSON, 1990). 

Desse modo, as disciplinas são vistas como permeadas de tradições utilitárias, 

pedagógicas e acadêmicas. Com base nesse modelo teórico, nos estágios iniciais, as tradições 

utilitárias e pedagógicas são predominantes, enquanto em estágios mais avançados as 

tradições acadêmicas são mais proeminentes nas disciplinas escolares. Essas tradições podem 

ser delimitadas com base nos status dos conhecimentos escolares e finalidades da disciplina 

ao longo do tempo. 

Conforme Goodson (2001) e Lopes (2000), as tradições pedagógicas dialogam 

com conhecimentos de baixo status, que buscam explicar como o estudante aprende, um 

exemplo disso são as formulações elaboradas pela psicologia (e atualmente pelas 

neurociências), para explicar como o estudante aprende. As tradições utilitárias também estão 

relacionadas a conhecimentos e finalidades consideradas de baixo status, sendo caracterizadas 

por conhecimentos mais práticos ou técnicos abordados na disciplina escolar: tanto podem se 

relacionar com habilidades do mundo do trabalho quanto com conhecimentos para a formação 

da cidadania. Por fim, as tradições acadêmicas são consideradas de alto status, sendo 
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caracterizadas por conhecimentos mais abstratos e sem aplicação direta; por tais 

características, são muito abordadas em exames e universidades, por isso o termo “acadêmico”. 

As disciplinas consolidam-se através da construção de conhecimentos considerados 

válidos por especialistas, pela disputa por status em relação a outras disciplinas, pela inclinação 

dos professores em assumir os conhecimentos ditos válidos em busca de maior valor 

profissional, enquanto o conhecimento escolar torna-se cada vez mais abstrato e acadêmico 

(GOODSON, 2012), entre outros processos complexos desvelados pela história curricular. 

Embora as formulações desse autor sejam interessantes por não restringir a 

construção das disciplinas escolares a uma origem nas disciplinas universitárias e ressaltar as 

disputas entre os subgrupos na construção das disciplinas, suas proposições precisam ser 

problematizados e ponderadas, pois essas tradições não operam de modo linear e progressivo. 

Há uma oscilação temporal na manifestação das tradições curriculares, e não um processo 

linear, como apontado por Gomes, Selles e Lopes (2013) e por Selles e Ferreira (2005). Além 

disso, a realidade escolar da Inglaterra, local onde o autor tece suas análises, possui uma 

estrutura mais hierarquizada, com departamentos nos sistemas de ensino, desse modo suas 

enunciações não podem ser generalizadas. É necessário considerar os processos sócio-            

-históricos de modo mais amplo em suas complexidades, na realidade cearense e brasileira. 

Embora as tradições curriculares também tenham certa heterogeneidade, os 

processos sociais que as referenciam podem torná-las fluidas, a ponto de as expressões das 

tradições acadêmicas, pedagógicas e utilitárias estarem tão imbricadas que uma segmentação 

e categorização dessas para entendê-las nos fenômenos sociais dificultaria mais a 

compreensão do que facilitaria a análise. Desse modo, ao longo desta investigação buscamos 

o diálogo com essas tradições e com os distintos pensamentos curriculares, evitando realizar 

uma representação fechada e inerte desses conceitos na realidade analisada. Essas 

ponderações foram balizadas tal como procederam outros estudos (CASSAB, 2011; CASSAB 

et al., 2012; FERREIRA, 2005; MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009), assim 

buscamos relativizar o modelo teórico proposto por Goodson. 

Após deixar de investigar as disciplinas escolares, as pesquisas de Goodson 

buscaram analisar o currículo com base em seu contexto social e político, sem desconsiderar a 

biografia, trajetórias e vivências dos docentes, assim esses elementos são partes essenciais da 

história curricular. Dessa maneira, os estudos feitos por Goodson sobre currículo também 

dialogam com estudos autobiográficos. Desse modo, não basta apenas caracterizar a prática 

educativa do professor, mas situar sua história de vida no contexto sócio-histórico. Algumas 

inserções teóricas desse autor podem ser destacadas. 
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Os termos “currículo escrito ou pré-ativo”, “currículo ativo” e “currículo como 

atividade em sala de aula” são usados por Goodson para introduzir a ideia de que o currículo 

tem níveis e áreas. Os currículos escritos ou prescritivos, por exemplo, são testemunhos de 

escolhas, trazem intenções educativas comunicadas, com implicações simbólicas e práticas na 

escola. Também corroboram mitos, entre esses o de que existem agências produtoras do 

controle curricular, que posicionam as escolas como apenas distribuidoras das ideias 

prescritas no currículo (GOODSON, 1997, 2007, 2012). 

Outros autores, como Carneiro (1998), estudaram o currículo com outras 

denominações para explorar outros níveis, tais como pré-ativo ou prescritivo, perceptivo (o 

que os professores dizem fazer), operativo (o que acontece na sala de aula) e experienciado (o 

que os alunos percebem), com base em uma classificação de Goodlad (1977). Por seu lado, 

Lopes e Macedo (2011) refletem sobre o currículo através de uma matriz pós-estruturalista, 

para além dessas denominações, na qual o currículo é visto como produção de sentidos, como 

uma prática discursiva.  

Em nossa compreensão, o uso do termo “currículo vivido” ajuda a representar 

expressões da disciplina Biologia nas experiências na escola, ainda que concordemos com 

Lopes e Macedo (2011) e Macedo (2018) que esse conceito possa induzir a uma distinção 

simplista entre a proposta oficial e o processo de “implementação” na escola, como se ambos 

fossem processos separados, com hierarquia entre eles e que buscam certa complementação. 

De modo oposto a isso, é preciso identificar outros modos de ver o currículo através de 

processos mais dialéticos, fluidos e dinâmicos. Queremos pensar esse currículo vivenciado na 

escola como uma negociação interativa entre diversos níveis, como aponta Goodson (1997), 

em que possamos pontuar sobre a Biologia na cultura escolar no Liceu do Ceará. 

De todo modo, neste trabalho, queremos considerar as inter-relações e hiatos entre 

o que foi prescrito50 e o que foi vivido, ponderando sobre esse último, pois se trata de uma 

tentativa de identificá-lo pelos sentidos das experiências vivenciadas por professores e alunos, 

não pela observação direta. Esses níveis do currículo são analisados em suas singularidades de 

produções sociais, o que não necessariamente se resume a ver apenas efeitos de um sobre o 

outro, já que as formulações prescritivas nem sempre correspondem ao que é aprendido na 

escola e a vida das pessoas tem maior grau de complexidade do que um documento curricular 

criado pelo Estado.  

 
50 Optamos por chamar o currículo pré-ativo de currículo oficial ou currículo prescrito. 
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Na visão de Goodson (2012, p. 21), o currículo pré-ativo ou currículo escrito não 

pode ser subestimado, visto que carrega retóricas que tentam se legitimar no processo de 

escolarização: “[...] o currículo escrito nos proporciona um testemunho, uma fonte 

documental, um mapa do terreno sujeito a modificações; constitui também um dos melhores 

roteiros oficiais para a estrutura institucionalizada da escolarização”. 

O foco das pesquisas curriculares deve ser, portanto, a associação entre esses 

níveis prescritivos e as práticas curriculares. O currículo precisa ser visto como um processo 

em suas múltiplas interações sociais e como parte da produção de projetos curriculares (que 

tentam controlar e legitimar conhecimentos) e de ações em contextos. Conforme Goodson 

(1997), esses parecem ser alguns dos elementos teóricos para compreendermos os 

mecanismos de mudança e estabilidade na construção social e histórica do currículo. 

Portanto, o currículo deve ser considerado um artefato sócio-histórico. 

 

3.2.2 Mudança e estabilidade  

 

Os termos “mudança”, “reforma” e “inovação” são polissêmicos, carregados de 

noções ideológicas. O trabalho de Farias (2002) aprofunda e distingue as interfaces entre 

esses conceitos. Nesta investigação, queremos nos centrar na ideia de “mudança” segundo a 

acepção dos modelos de Goodson, embora concordemos com Farias (2002) quanto ao fato de 

que é preciso visualizar a mudança não apenas como alteração de uma conduta, de uma ação, 

e sim como se fosse um processo técnico e prático. A mudança envolve dimensões políticas, 

éticas e humanas. Como processo interativo, não pode ser atribuída apenas ao docente, como 

se esse por si fosse seu único agente efetuador. 

As políticas curriculares são construídas como tentativas de realizar mudança 

educacional; trazem consigo visões de inovação abordadas pelos reformistas. Goodson 

(2013a) aponta um modelo baseado em condições de mudança, aspectos pessoais e 

institucionais, bem como ciclos históricos. Para ele, forças progressistas e regressistas 

disputam espaço nos currículos e com suas reformas podem provocar efeitos não intencionais 

sobre o entusiasmo e crenças dos professores, a ponto de a profissão não ser tão atraente.  

O autor reconhece como agentes dessa mudança educacional as diretrizes 

curriculares (agentes externos), os profissionais que atuam na escola que iniciam as mudanças 

(agentes internos) e o modo como cada indivíduo compreende essas mudanças (segmento 

pessoal). Esses podem ser eixos de análise em um estudo curricular sobre mudanças 

simbólicas e substantivas. O autor define ainda: 
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Devemos ver a mudança e a reforma como algo que se move nas duas direções com 

relação à escola e seu contexto, entrando e saindo da escola. Esse movimento de 

mão dupla reflete-se na importância das crenças pessoais e missões internas dos 

professores. A mudança educacional funciona com mais sucesso quando a reforma 

considera esse compromisso pessoal dos professores [...]. (GOODSON, 2013a, 

p. 57, grifo do original). 

 

Com isso, podemos considerar que diversas forças atuam na mudançacurricular e, 

de acordo com sua representatividade, tornam os docentes tanto parceiros quanto resistentes 

(em uma relação complexa e dialética). As disciplinas escolares se constituem na relação e 

disputa de poder de diferentes grupos sociais, assim o currículo é um artefato social e 

histórico, não é neutro (GOODSON, 2012). Essas considerações sobre o currículo e as ideias 

de reformas reforçam a importância de estudos biográficos na compreensão do fenômeno 

educacional, ainda mais quando a vida dos docentes é explicitada com suas crises. É nessa 

lógica que os estudos de Goodson (2008, 2015, 2019) vêm considerando o potencial das 

narrativas pessoais dos professores. 

Nesse conjunto de pesquisas sobre currículo, Moreira (2012) aponta que as 

disciplinas escolares são evidenciadas como corpos dinâmicos, estão em movimento, que, 

conforme Julia (2002), possuem como elementos característicos objetivos, conteúdos, 

modalidades de ensino e diferentes modos de apropriação pelos alunos.  

 Essa premissa de que as disciplinas são mutáveis é importante, segundo Chervel 

(1990), nos estudos historiográficos, pois buscam explicitar os “elementos nucleares das 

disciplinas escolares”, tais como: os conteúdos de conhecimentos (conteúdos explícitos), os 

exercícios feitos pelos professores para os discentes, as diferentes práticas de motivação 

usadas pelo docente51e o seu componente docimológico (exames e formas de avaliação). Essa 

combinação liga-se a finalidades atribuídas às disciplinas, que cria um processo de 

aculturação52 do estudante. 

A escola é formada por diferentes culturas, que podem resistir ou amparar essa 

aculturação. Cultura escolar, na compreensão de Julia (2001), refere-se ao conjunto de normas 

e práticas que propiciam a decisão sobre quais conhecimentos ensinar e como desenvolvê-los 

em espaços sociais particulares. Esse campo de pesquisa requereu uma ampliação de fontes 

historiográficas para além dos textos legais. Seu maior foco está no funcionamento interno da 

escola e seu cotidiano, ou seja, de práticas culturais que não deixam traços.  

 
51 Esse aspecto nuclear das disciplinas escolares reforça nossa opção metodológica de estudar também as 

narrativas sobre a disciplina escolar de Biologia de liceístas. As memórias deles podem nos ajudar a 

reconstruir essas práticas de motivação.  
52 Mudanças, inserção e modificação cultural de um indivíduo ao entrar em contato com uma nova cultura. 
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Na esteira dessa visão sobre cultura escolar, a escola se posiciona em seu caráter 

inventivo, que produz uma cultura particular, marcada por tempos, espaços, sujeitos sociais, 

conhecimentos e práticas particulares. Desse modo, a escola não pode ficar reduzida a uma 

visão de que é apenas um local de transmissão de conhecimentos produzidos pela 

universidade, pelos livros didáticos, etc., ou seja, conhecimentos produzidos em um ambiente 

externo a ela, o que reforça a nossa compreensão de que as disciplinas escolares não são 

estáticas e com uma essência universal. Na verdade, são construídas por processos sócio-

históricos complexos, dentro da cultura de cada escola e por fatores externos a ela, de tal 

maneira que possuem mecanismos de mudanças e estabilidades (FARIA FILHO, 2002; 

FARIA FILHO et al., 2004; VIÑAO, 2008). 

Entre as pesquisas que esclarecem os mecanismos de mudanças e estabilidade das 

disciplinas de Ciências e Biologia, podemos destacar inicialmente o trabalho de Ferreira 

(2005), que estudou a disciplina escolar de Ciências no Colégio Pedro II (1960-1970), bem 

como os trabalhos de Lucas, Valla e Ferreira (2010) e de Valla e Ferreira (2007), que 

discutiram sobre a crença em uma Ciência neutra, na valorização do método científico e na 

aproximação da Biologia às tradições da disciplina de História Natural como parte dos 

discursos propagados no Centro de Ciências do Estado da Guanabara (1960-1970) que 

influenciaram essas disciplinas escolares. Tal como apontam Ferreira e Gomes (2011), ocorre 

a reinvenção das disciplinas de Ciências e Biologia em espaços e tempos definidos, o que 

envolve a inclusão de temáticas e práticas no currículo escolar. 

De modo geral, os estudos assumem uma perspectiva de que as disciplinas 

escolares de Ciências e Biologia são construções sócio-históricas, com trajetórias permeadas 

de discursos advindos de sua comunidade disciplinar formada por pesquisadores e docentes, 

bem como os discursos presentes em materiais didáticos e curriculares. Como afirma Ferreira 

(2014, p. 189), as disciplinas de Ciências e Biologia são produzidas: “[...] em meio a conflitos 

e relações de poder, interessa-me utilizar suas histórias para refletir acerca de como viemos 

produzindo certezas sobre o que (e o que não) ensinar, assim como sobre quem devemos (e 

não devemos) ser como estudantes e professores de Ciências e Biologia”. 

Por exemplo, a disciplina de Ciências emerge nos anos de 1930 com o nome 

Ciências Físicas e Naturais, em meio às transformações modernizantes do ensino no Brasil. 

Foi também com base na presença da ideia de um método em comum entre a Física, a 

Química e a Biologia que essa disciplina foi forjada; a presença de docentes de História 

Natural e Ciências Biológicas ajudou a construir discursos e conteúdos centrados na Biologia. 

Quanto à disciplina Biologia, podemos falar de um processo de naturalização no ensino 
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médio, após a substituição de outras disciplinas, como História Natural, Zoologia, Botânica e 

Fisiologia Humana, nos anos 1960 e 1970 (FERREIRA, 2014). 

Um processo já amplamente estudado é o modo como a experimentação foi se 

inserindo no currículo de Ciências nas décadas de 1960 e 1970, no contexto da Guerra Fria 

(FERREIRA, 2014; KRASILCHIK, 1987). A posteriori, outros slogans foram sendo 

incorporados ao ensino de Ciências como um todo que pode ter repercutido na história da 

disciplina Biologia.  

Ao olhar as disciplinas como construções sócio-históricas, os trabalhos de 

Goodson (1997) têm contribuído por caracterizar as disciplinas escolares como resultados de 

manutenção e de mudanças ao longo do tempo, em que as mudanças e estabilidades não são 

aspectos necessariamente excludentes, mas interdependentes. Algumas “inovações” no 

discurso pedagógico contribuem para a estabilidade curricular nas disciplinas, o que vem 

sendo confirmado em diversos estudos, como os de Ferreira (2007) e Gomes, Selles e Lopes 

(2013). Segundo Ferreira (2005, p. 6), “[...] a estabilidade e a mudança nos currículos 

escolares não são processos excludentes, mas que, ao contrário, em certos casos são 

exatamente as modificações geradas pela incorporação de certas inovações que colaboram 

para a estabilidade das diferentes disciplinas escolares”. 

Entre os mecanismos que caracterizam os padrões de estabilidade, está a 

dissonância entre interesses externos e internos à escola, em que os atores sociais envolvidos 

com a construção social das disciplinas possuem interesses conflitantes, o que gera uma comum 

estabilidade ou mudanças inadequadas ou efêmeras entre esses níveis mais internos e externos 

de produção curricular. Outro mecanismo de estabilidade é a própria divisão do currículo em 

disciplinas, que proporciona uma fragmentação do conhecimento e garante o que autor chama 

de internalização das lutas por financiamento do ensino público (GOODSON, 1997, 2012).  

Associada a esses processos, a compreensão da mudança na disciplina envolve a 

análise da busca por legitimação, na busca por recursos materiais e ideológicos nos grupos 

que produzem a disciplina escolar. Consideramos que essas mudanças podem acontecer em 

alguns níveis e domínios (mas não em outros) como mudanças simbólicas, mas não 

necessariamente como mudanças substantivas, e que as mudanças operam reelaborando 

outros discursos e práticas, em continuidade com o passado (GOODSON, 1997, 2012, 2013).  

Desse modo a mudança não guarda em si necessariamente movimentos 

progressivos, como normalmente os reformadores tentam justificá-la (GOODSON, 1997, 

2012). Nesse sentido o autor conclui “[...] o estabelecimentode uma nova categoria 

institucional, de práticas institucionalizadas associadas, acarreta as sementes de novos padrões 
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de tradição e inércia. Em suma, a mudança fundamental exige a invenção de (novas) 

tradições” (GOODSON, 1991, p. 31). 

Trabalhos mais recentes de Goodson (2019) buscaram propor modelos de como as 

mudanças53 ocorrem nas disciplinas escolares ou em mudanças educacionais mais amplas. 

Para esse autor, diante do contexto inglês na década de 1980, ele considera que no passado, as 

tentativas de mudança tendiam a acontecer partindo dos grupos internos da escola e com sua 

posterior legitimação externa. O inverso aconteceu nas últimas décadas, com tentativas de 

mudanças produzidas externamente e impostas aos professores. Esse autor, ao realizar estudos 

etnográficos e históricos, percebeu que essas tentativas de mudanças aconteceram em quatro 

estágios: formulação, promoção, legislação e institucionalização. 

No primeiro estágio, tem-se a invenção da mudança que surge das atividades e 

ideias com origens variadas, geralmente externas ao sistema escolar, com foco na 

mercantilização da educação. No segundo estágio, a “promoção” das novas ideias é feita por 

grupos externos e internos ao sistema escolar, que defendem a sua legitimação, com 

implicações sobre a identidade intelectual e novas práticas para os professores. No terceiro 

estágio, as relações entre as novas ideias produzidas externamente buscam maior legitimidade 

e são impostas aos docentes. Os discursos produzidos tentam ser estabilizados, levando-os ao 

último estágio, que é a institucionalização. Desse modo, Goodson usa esses estágios para 

compreender o passado e o presente. 

Esses estágios nos fornecem um modelo mais claro de como as mudanças tentam 

ser produzidas dentro de um contexto em que a lógica do mercado opera, pois nesse caso 

trazem uma visão mais tecnocrática do currículo, o que parece interessante para elucidar 

alguns mecanismos na disciplina Biologia no Ceará. 

 

3.3 As lentes teóricas enunciadas e a construção desta pesquisa 

 

No início deste capítulo, ao enfatizarmos a ideia de construção social do currículo 

de Biologia, não pretendemos situar, de um modo linear e generalista, a relação entre o 

currículo oficial que foi criado pelo estado do Ceará e as experiências vivenciadas no Liceu 

do Ceará. A história que pretendemos analisar envolve explicitar pensamentos, ideias, práticas 

e tradições curriculares. O caminho para isso é a reconstrução de uma história social (dentro 

 
53 Outros autores discutem distinções entre “mudanças”, “reformas” e “inovação”. Para mais informações, 

consultar o trabalho de Farias (2002). 
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de tantas possíveis) da disciplina de Biologia no Liceu do Ceará, o que também ajuda a 

distanciar nossa pesquisa da visão positivista de ciência.  

Queremos, com isso, partir de alguns pressupostos referidos pelos autores elencados 

neste capítulo. O primeiro é que o currículo pode ser visto como produção cultural que expressa 

ideologias e relações de poder e que, ao selecionar conteúdos, apresenta interesses conflituosos 

e valores dominantes, portanto não é neutro, trata-se de uma construção social.  

Ao pensarmos o currículo como território de disputas, reconhecemos que 

também, são perpetuadas crenças que atuam como forma de controle social (segundo o 

pressuposto). Os currículos oficiais ou formais se estabelecem como tentativas de criação de 

identidades sociais. De certo modo, podem ser vistos como tentativas de operacionalizar 

experiências de aprendizagem, de criar experiências planejadas. 

Há de se considerar que o currículo escolar imerso em uma sociedade capitalista 

se relaciona à necessidade de uma alta produção de conhecimento técnico e de formação 

técnica (APPLE, 1989). Diante disso, temos que estimar os lugares ocupados pelas disciplinas 

escolares e pelos conhecimentos considerados legitimados ao longo do tempo. Esse ponto nos 

direciona à nossa terceira premissa, de que as disciplinas são corpos dinâmicos que 

apresentam diferentes finalidades educativas, de acordo com tradições utilitárias, 

pedagógicas e acadêmicas. Também possuem componentes comuns que as estruturam, entre 

esses estão as formas de motivar os alunos, usadas pelos docentes e os próprios conteúdos 

escolares (ambos constituem o objeto estudado nesta pesquisa). 

Essa compreensão sobre uma disciplina escolar, a nosso ver, recai principalmente 

sobre as características dos currículos oficiais criados pelo Estado, por representar uma das 

melhores fontes de compreensão sobre as retóricas que tentam se legitimar em um contexto e 

período histórico, mas também sobre uma compreensão mais biográfica dos sujeitos imersos 

nesses contextos. Nessa perspectiva, os documentos e narrativas da experiência ajudam a 

explicitar aspectos sociais e políticos que influem sobre as disciplinas escolares.  

Com base nessas enunciações teóricas e aproximação com a pesquisa curricular, 

buscamos, no próximo capítulo, evidenciar a construção do caminho metodológico desta 

investigação. A nuvem de palavras que abre o capítulo seguinte expõe alguns dos conceitos e 

autores elencados em tal capítulo.  
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Fonte: Elaboração própria (2020). 
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4  CAMINHO METODOLÓGICO 

 

Com as palavras mais frequentes neste capítulo, elaboramos a nuvem de palavras 

(no formato de árvore) que ilustra a sua abertura. Como pode ser visto, os termos 

“experiência” e “narrativas” têm certa centralidade, assim buscamos defini-los inicialmente. 

Este capítulo apresenta o percurso, as abordagens, os princípios e os paradigmas que 

fundamentam esta investigação. 

Situamos esta pesquisa como uma pesquisa histórica, empírica e qualitativa, 

desenvolvida com suporte de conversas e entrevistas, bem como de documentos do Liceu do 

Ceará e documentos relacionados às propostas curriculares. Nesse âmbito, inserimo-nos junto 

a outros estudos históricos e curriculares (já descritos nos capítulos anteriores), mas também 

nos inspiramos em pesquisas narrativas, que focalizam apenas as experiências vividas de 

alunos e docentes, que buscam ver percursos de autoformação. A descrição desses aspectos é 

abordada neste capítulo. 

É oportuno destacar inicialmente que esta investigação não é uma imersão 

biográfica acentuada sobre as trajetórias de vida (em sua totalidade) dos professores e alunos, 

posto que essa abordagem por si já poderia resultar em um trabalho com outro nível de 

profundidade e outros movimentos de análise, muito característico das pesquisas narrativas. 

Embora a pesquisa narrativa não seja o método principal desta investigação, 

buscamos nela inspiração para a construção da redação deste trabalho (que foi organizado 

valorizando nossa trajetória e a dos colaboradores), bem como a inspiração quanto à 

compreensão teórica sobre narrativas e experiências, em que os protagonistas da história 

curricular são colaboradores, e não sujeitos de pesquisa, o que resultou em elaborar 

procedimentos de produção de dados mais abertos, menos diretivos sobre suas narrativas, com 

uma escuta e interação sensíveis. Utilizamos entrevistas e conversas, que perduraram meses. 

Buscamos valorizar o que colaboradores consideraram como relevantes como expressões da 

disciplina Biologia ao longo do tempo. 

Também faz parte dos princípios da pesquisa narrativas que influíram em nossa 

pesquisa curricular o fato de estarmos abertos a novas questões de pesquisa, que podem 

emergir através do contato com as experiências narradas. Esse ponto, por exemplo, resultou 

na elaboração de uma de nossas questões específicas (da tese) sobre os fatores que interferem 
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nas decisões curriculares no Liceu do Ceará, visto que esse era um tema recorrente nas 

análises das narrativas54.  

Outro aspecto que consideramos como parte desse processo de inspiração é que 

alguns conceitos teóricos são mais bem definidos em proximidade à análise das narrativas, 

isto é, não estão restritos a um único capítulo. Esses são movimentos de escrita, de 

organização e de leitura teórica que nos aproximam para a construção de uma pesquisa sobre 

história curricular com inspiração em pesquisas mais amplas sobre narrativas, que nos fizeram 

utilizar termos e conceitos pertinentes a perspectivas históricas e narrativas de pesquisa. 

Desse modo, esses pontos aos quais chamamos de inspiração na pesquisa 

narrativa são abordados no início deste capítulo. Como a pesquisa narrativa se insere em um 

campo emergente, sendo ainda pouco utilizada nos trabalhos sobre o currículo de Biologia na 

educação básica, apresentamos no próximo tópico essa vertente, à medida que nos ajuda a 

entender o que são narrativas. 

 

4.1 A pesquisa narrativa como inspiração  

 

“Assim como nenhum homem vive e morre 

para si mesmo, nenhuma experiência vive e 

morre para si mesma.” (JOHN DEWEY). 

 

Como já esclarecemos anteriormente, a pesquisa narrativa não é caracterizada 

como o principal método escolhido para esse estudo, prestando-se apenas como inspiradora 

para sua organização e escrita. Assim, esmiuçamos um pouco de sua teorização, pois traz 

pontos importantes para um entendimento melhor das etapas desenvolvidas no desenrolar 

desta pesquisa, em especial das contribuições teóricas em torno dos conceitos de experiência e 

narrativa.  

A pesquisa narrativa é um dos caminhos para se refletir sobre os sentidos das 

experiências vividas. Assim, “experiência” é um termo central neste campo de pesquisa. Nesse 

termo estão imbricadas as dimensões pessoais e sociais, com base no conceito reelaborado por 

Dewey (2011) a partir da compreensão progressista de uma filosofia da educação. 

Esse autor destaca os critérios de continuidade e interação sobre a experiência. 

Desse modo, a experiência se compõe de diferentes construções de outras experiências; elas 

 
54 Nesse movimento de construção das questões específicas desta investigação, também foram excluídas outras 

questões, sobre a ideia de cidadania e movimento CTS (ambos não abordados diretamente, com ênfase nas 

narrativas docentes). 
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se expandem, mudam e trazem suas próprias histórias. Conforme esse autor, existem 

experiências educativas e deseducativas, que se aliam, respectivamente, a compreensões 

progressistas e tradicionais da educação e à concepção de escolas como espaços democráticos 

e espaços autoritários, com métodos mais humanistas ou rígidos.  

As experiências realizadas na escola devem preparar os alunos para outras 

experiências futuras, e isso não se reduz aosconteúdos específicos das disciplinas. Essas 

experiências se encontram em um verdadeiro continuum experiencial (DEWEY, 2011). A 

partir da ideia de experiência deweyana, Clandinin e Connely (2015, p. 31) apresentam a 

percepção de que o pesquisador narrativo deve “Mover-se para trás (retrospectivamente) e 

para a frente (prospectivamente) entre o pessoal e o social, simultaneamente pensando o 

passado, o presente e o futuro para, assim, agir em todos os milieussociais em expansão”. 

Por outro lado, podemos também identificar noções de experiência mais 

relacionadas ao movimento curricular crítico destacado no capítulo anterior, que aponta uma 

leitura da experiência vivida dentro de uma trama cultural de tensões entre grupos 

subordinados e dominantes. Para Giroux (1997, p. 137), o conceito de experiência é 

“[...] ligado à questão mais ampla de como as subjetividades são inscritas nos processos 

culturais que se desenvolvem em relação à dinâmica de produção, transformação e luta”.  

Essas noções sobre experiência e pesquisa narrativa inspiram o campo 

metodológico desta investigação, por isso retomamos o pensamento de Dewey para retratar as 

suas possíveis contribuições à pesquisa narrativa55. Autores como Bruner (1991), Larrosa 

Bondía (2002), Passeggi (2011), entre outros, também buscam delimitar o que é experiência 

em seus sentidos etimológicos e linguísticos.  

Derivada do latim “experientia/ae”, cujo significado é “prova, ensaio, tentativa”, 

traz consigo diferentes conotações em seus distintos contextos de uso. O primeiro, mais 

imediato, é ligado à experimentação científica, de onde advém a ideia de colocar algo à prova. 

Passeggi (2011) faz, considerando essa acepção, algumas ressignificações a partir da origem 

alemã do termo, que se aproxima das ideias de “viagens” e “perigo”. Ou seja, a experiência 

aqui é produtora de saberes e compreendê-la, por parte do sujeito, envolve refletir e 

ressignificar o seu próprio percurso vivido.  

Clandinin e Connely (2015) apontam como um processo natural a descrição das 

nossas próprias experiências de forma narrativa, uma vez que pensamos narrativamente. 

 
55 Este autor, como teórico progressista, inspirou o movimento escolanovista, que, por sua vez, não via 

influências do modelo capitalista de sociedade no currículo escolar. Como destacaremos posteriormente, esta 

investigação assume como matriz as teorias críticas de currículo que se direcionam a outros olhares.  
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Nesse âmbito, a pesquisa narrativa valoriza tanto as descrições de sentido das experiências 

vivenciadas por alguns poucos indivíduos ou grupos sociais, suas histórias contadas, quanto 

as funções explicativas de causa e efeito entre essas experiências. Nesse sentido, como uma 

pesquisa histórica sobre o currículo, buscamos refletir sobre sentidos das experiências 

vivenciadas no Liceu do Ceará. 

Bruner (1991) corrobora o fato de que as experiências vividas são organizadas 

narrativamente. Essa ideia é usada em diferentes tipos de pesquisas que atualmente podem ser 

reconhecidas dentro do campo chamado pesquisas (auto)biográficas. Conforme Galvão 

(2005), essas pesquisas se distinguem em biografias, autobiografias, histórias de vida, 

narrativas pessoais, entrevistas narrativas56, etnobiografias e memórias populares. 

A pesquisa narrativa pode ser definida como abordagem epistemológica. Nela, a 

narrativa é tanto o fenômeno a ser investigado como o método de investigação (CAMARGO, 

2010; CHAVES, 2018; CLANDININ; CONNELLY, 2015). Ela aproxima o pesquisador das 

experiências humanas, diferentemente dos métodos quantitativos (CHAVES, 2018). Trabalha 

diante de uma perspectiva de “pesquisa-formação” sobre a docência em Ciência e Biologia, 

tal como refletem Carvalho, Medeiros e Maknamara (2016), de forma mais específica, sobre o 

ensino de Ciências. 

Esse tipo de pesquisa tenta reconstruir histórias contextualizadas através da 

memória seletiva dos seus atores sociais. Ao trabalhar com as histórias de vida de um 

professor, por exemplo, assumem-se as experiências narradas como verdades para os seus 

narradores, em tempos e espaços definidos, ainda que essas narrativas não possam ser 

diretamente comprovadas. Nesse caso, o pesquisador reinterpreta tais narrativas, imputa suas 

limitações e as analisa em suas dimensões pessoais e sociais, o que pode requerer o uso de 

outras fontes como documentos e narrativas de outras pessoas, tais como alunos e parentes 

mais jovens dos professores (ABRAHÃO, 2003). 

Passeggi, Nascimento e Oliveira (2016) destacam que a pesquisa com narrativas 

envolve respeitar as individualidades e legitimar as vozes silenciadas, isto é, reconhecer a 

historicidade dos outros, através das narrativas autobiográficas de crianças, adolescentes e 

adultos, o que representou uma “virada” biográfica nos métodos das Ciências Humanas e 

Sociais.  

 
56 O termo entrevista narrativa é uma referência a um modo de elaborar a entrevistas abertas desenvolvidos por 

pesquisadores da Alemanha. 
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As principais linhas de investigação que tomam o processo de biografização e de 

experiências de vida dos professores se inserem naquilo que pode ser chamado de pesquisas 

(auto)biográficas. Para Passeggi, Souza e Vicentini (2011, p. 370) esse conjunto de pesquisas 

busca:  

 
Identificar, nas trajetórias de professores, questões de interesse para a pesquisa 

educacional, entre as quais: as razões da escolha profissional, as especificidades das 

diferentes fases da carreira docente, as relações de gênero no exercício do 

magistério, a construção da identidade docente, as relações entre a ação educativa e 

as políticas educacionais. 

 

Essas autoras pontuam os principais precursores da vertente que utiliza a pesquisa 

autobiográfica como método de investigação em educação, tais como Gaston Pineau, 

Bernadette Courtois, Guy Bonvalot, Marie-Christine Josso, Pierre Dominicé, Guy de Villers e 

António Nóvoa.  

Nóvoa (2013) assinala nove diferenciações em pesquisas (auto)biográficas, entre 

as quais os estudos sobre a prática docente a partir da narrativa do professor, tendo como 

principais referências Jean Clandinin, Michael Connely e Ivor Goodson, que estão entre os 

autores escolhidos nesta investigação para o estudo das narrativas e prescrições curriculares 

sobre a disciplina Biologia. Há uma aproximação teórica entre esses autores; Goodson (2019) 

menciona muitos estudos sobre narrativas dos canadenses Clandinin e Connely.  

Uma comparação interessante feita por Goodson (2013) sobre os estudos feitos 

com as canções populares e a pesquisa educacional mostra que os pesquisadores se detinham 

apenas em distinguir atributos constituintes da música (ritmo, melodia, etc.), sem destacar os 

seus cantores, algo também realizado pelos estudos sobre práticas docentes e currículo, que 

não evidenciam a voz e a vida docentes, como se a prática fosse mais importante do que as 

pessoas, e não uma parte de suas vidas. 

Embora a pesquisa narrativa tenha suas bases epistemológicas e metodológicas 

singulares, Clandinin e Connely (2015) não explicitam roteiros metodológicos, passos e 

orientações exatas de um modelo de pesquisa narrativa a serem seguidos, ao contrário disso, 

segundo esses autores, o pesquisador narrativo vivencia as tensões constantes entre a pesquisa 

narrativa e a pesquisa “formalista”, que se baseia em uma narrativa predominantemente 

técnica e reducionista.  

Sobre esta última, para os autores, os trabalhos de Schön ajudam a entender um 

modelo de pesquisa baseada na racionalidade técnica, que desvaloriza a prática e as emoções de 

profissionais, seus sentimentos e esperanças, em que razão e emoção são dicotomizadas, bem 
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como a prática é vista como execução de habilidades do profissional, não como conhecimentos 

postos na ação. Nessa perspectiva instrumentalista, o pensamento e a ação estão separados.  

Por sua vez, a pesquisa narrativa vem ao encontro desses aspectos por dar 

legitimidade e historiografar a prática reflexiva do docente, numa “[...] tentativa de fazer dar 

sentido à vida como vivida”, conforme Clandinin e Connely (2015, p. 116). Enquanto a 

pesquisa formalista inicia com a descrição de seu bojo teórico, a pesquisa narrativa inicia com 

as experiências, o que é contado pela autobiografia do pesquisador narrativo, bem como suas 

relações com as questões de estudo. Também não pode ser confundida com a simples 

gravação das histórias das pessoas, ou seja, ser reduzida a um procedimento de pesquisa 

amplamente usado na pesquisa social. 

Com base nesse ponto, cabe aqui considerar que a escrita desta tese buscou a 

valorização das narrativas na pesquisa social e do pensamento narrativo na construção e 

organização deste trabalho. Nesse âmbito, Clandinin e Connely (2015) destacam que, na 

pesquisa narrativa, a teoria não precisa ficar separada em capítulos isolados, mas pode permear 

todo o trabalho acadêmico, e também que as pessoas são mais importantes do que as categorias 

formais. As justificativas da pesquisa são descritas não só por suas finalidades sociais, mas 

pelas finalidades pessoais do pesquisador, que se insere no estudo e, por vezes, muda a sua 

escrita, valorizando descrições e argumentos feitos na primeira pessoa do singular (de tal 

maneira, construímos a seção denominada de Prólogo). As hipóteses e as questões de pesquisas 

podem ser continuamente redefinidas ao longo das interações do pesquisador e as experiências 

dos narradores participantes da pesquisa. Os propósitos da pesquisa e transições são negociados: 

 
Um dos princípios metodológicos que nos fora ensinado em curso de análise 

quantitativa se relaciona à especificação de hipóteses a serem testadas na pesquisa. 

Isto não funciona na pesquisa narrativa. Os propósitos e aquilo que uma pessoa está 

explorando e considera enigmático mudam no desenrolar da pesquisa. Isso acontece 

dia após dia, semana após semana e ao longo de todo o trajeto em que as narrativas 

são construídas, os questionamentos são substituídos e os propósitos mudam. 

(CLANDININ; CONNELY, 2015, p. 110). 

 

Ao pesquisar sob essa orientação, o pesquisador narrativo encontra-se em uma 

nova experiência, olha tanto para si mesmo quanto para as experiências dos participantes da 

pesquisa e para seus contextos. Tal como a analogia referida por Clandinin e Connely (2015), 

dois amigos, ao visitarem um lugar – como uma casa – que é conhecido por um deles, não 

terão as mesmas experiências. Ainda que os eventos vivenciados nesse ambiente sejamos os 

mesmos para ambos, suas experiências anteriores serão mais relevantes diante da experiência 

de adentrar, de conhecer ou de reconhecer o local. 
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A inspiração nas pesquisas de Carniatto (1999), Carvalho, Medeiros e Maknamara 

(2016), Gonçalves e Nardi (2016), Longhini (2011, 2013), Oliveira (2004), Passeggi, 

Nascimento e Oliveira (2016), Pena (2016), Santos (1995) e Silva, P. (2015) nos faz refletir 

sobre os critérios de seleção dos entrevistados, o que metodologicamente resulta em uma 

pesquisa aprofundada com poucos colaboradores. Alguns desses representantes de grupos 

sociais são pouco abordados em outras investigações ou estatisticamente representam minorias 

na população.  

Esses estudos nos ajudaram a compreender as narrativas, no sentido de quenão são 

meras lembranças de fatos arbitrários, mas o que foge de certa normalidade cotidiana, pois a 

experiência narrada não é o fato em si, mas o que tem sentido para o sujeito que faz a narrativa. 

 
Apesar de muitas experiências vividas, são as que se desviam do canônico que se 

tornam narráveis, ou seja, um professor, ao comentar uma aula, dificilmente escolherá 

aquela na qual todos os atos/fatos/interferências eram exatamente os esperados. Mas, 

facilmente, será capaz de narrar um fato ou acontecimento na aula que ultrapassou as 

expectativas, por ter sido agradável, desagradável, embaraçoso ou outro. O estudante 

que chega à universidade já vivenciou, em sua escolaridade, inúmeras situações e fatos 

relacionados ao ser professor. Acreditamos que as experiências por ele organizadas 

para descrever o dia de um professor sejam aquelas que, de alguma maneira, o 

marcaram mais diretamente. (QUADROS et al., 2010, p. 296). 

 

Essas perspectivas são compartilhadas por outros autores que justificam nossas 

lembranças como sendo experiências que nos marcam, que advêm tanto dessas rupturas do 

cotidiano quanto de suas relações com nossas experiências passadas, ou ainda a compreensão, 

conforme Maknamara (2016), de que as narrativas estão imersas em jogos de poder. 

Inspirados nos trabalhos de Lima, Geraldi, C. e Geraldi, J. (2015) e de 

Maknamara (2016), entendemos que as narrativas podem ser usadas tanto para reconstruir 

histórias individuais/sociais (tendo os professores como protagonistas em períodos de 

mudanças curriculares) quanto para evidenciar experiências educativas na disciplina Biologia 

que tiveram influência na formação dos alunos.  

Esses trabalhos representam distintos aspectos e forças sobre as disciplinas 

escolares que vão além do estudo sobre a sua forma e conteúdo, expressos nas prescrições 

curriculares, ou em livros didáticos, ou ainda em pesquisas que subjugam o “vivido” ao 

“prescrito”, apontando apenas como os professores usaram ou não as propostas curriculares. 

Trata-se, portanto, de considerar a disciplina Biologia que acontece na escola como espaço de 

produção de experiências, por assim dizer, produtora de conhecimentos. 

Como destacado, o termo “histórias de vida” parece ser central em algumas das 

pesquisas relatadas. Isso nos faz lembrar que, a partir da pesquisa de Clandinin e Connely 
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(2015), podemos tentar compreender as vozes dos colaboradores da nossa pesquisa como 

“corporificações de histórias vividas” ou “vidas compostas” da instituição estudada. Goodson 

(2015) delimita diferentes modos de pesquisar “histórias de vida” de professores e fazer 

diálogo com investigações curriculares, o que pode resultar na combinação de estudos 

históricos e sociológicos de grande duração, com entrevistas que perduram meses ou anos 

para tentar compreender a história de vida dos professores em sua totalidade (infância, 

espaços formativos, trabalho, etc.) ou parcialmente (uma fase do percurso profissional).  

Neste trabalho, aproximamo-nos das histórias de vida dos docentes do Liceu do 

Ceará, com a delimitação temporal entre a chegada deles à instituição e a posterior 

aposentadoria. Por se tratar dessa aproximação a histórias de vida, também buscamos o 

diálogo com autoras de outras linhas teóricas, como Bragança (2009), Delory-Momberger 

(2014) e Motta e Bragança (2019), para clarificar melhor alguns dos sentidos que esse termo 

pode trazer. 

Essas autoras trabalham em uma linha de estudos em que as histórias de vida se 

ligam à “pesquisa-formação”. Suas conceituações teóricas e metodológicas têm contribuído 

muito para o campo de formação de professores. Como um campo emergente nas Ciências 

Sociais, as histórias de vida possibilitam o entrelaçamento de aspectos sociais e históricos. 

Tanto o pesquisador quanto os colaboradores tomam uma nova posição, participando de um 

processo de formação, em que ambos ajudam a proporcionar maior reflexão para a 

investigação e para a produção de sentidos sobre os percursos analisados (BRAGANÇA, 

2009; MOTTA; BRAGANÇA, 2019).  

Autores como António Nóvoa, Delory-Momberger, Gaston Pineau e Marie-                          

-Christine Josso têm contribuído muito para esse campo no Brasil desde os anos 1980 e 1990. 

Entre suas principais contribuições está a de evidenciar que o processo de formação não pode 

ser quantificado, mas narrado, o que significa que as pesquisas tradicionais não conseguem 

abarcar aspectos subjetivos das histórias de vida. Há uma multirreferencialidade de teóricos e 

abordagens de pesquisas inseridas como pesquisas-formação, no entanto seus principais focos 

de interesse estão na historicidade das pessoas e em seus percursos de formação. Esta formação 

não pode ser entendida como um simples acúmulo de cursos, mas como parte de nossa 

existencialidade. A formação nunca é algo acabado, mas contínuo, fluxo de processos por toda 

a vida. 

 
[...] os estudos dos processos de formação, tendo em vista a experiência e a 

compreensão da formação experiencial, constituem-se, a partir dos relatos da 

história de formação, mediante a narrativa das experiências com as quais o sujeito 
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aprendeu, tendo por base as suas escolhas, os seus vínculos, os encontros, ou 

seja, a sua existencialidade, ao narrar a experiência, imbricada a uma tessitura, 

singular e própria a cada um, entremeada com tantos contextos coletivos da vida, os 

quais são partilhados, em entrecruzamentos da vida pessoal e social. (MOTTA; 

BRAGANÇA, 2019, p. 1040, grifo nosso). 

 

Nesse sentido, Delory-Momberger (2014) denomina as histórias de vida como 

modos de desvelar “experiências de formação” dos sujeitos, ou seja, seus percursos pessoais 

de formação. Também sugere que, entre diferentes abordagens de estudar as histórias de vida, 

está a entrevista narrativa desenvolvida por Fritz Schützena década de 1970, que, associada 

aos trabalhos de Clandinin e Connely (2015) e de Goodson (2015), inspiraram a estruturação 

das etapas de coleta de dados desta investigação, como será descrito no próximo capítulo. 

Em síntese, esses elementos teóricos são importantes por possibilitarem a 

compreensão dos percursos docentes como ricos de experiências de formação que podem ou 

não influir nas decisões curriculares na escola, assim como nos remetem a possibilidades de 

entendermos melhor os propósitos pessoais e coletivos dos docentes, com base no estudo da 

história de vida inerente às trajetórias vividas por esses profissionais na escola.  

  

4.2 Caracterização, procedimentos e etapas da pesquisa 

 

Esta pesquisa situa-se dentro de um paradigma qualitativo, que, conforme Souza e 

Minayo (2012), investiga uma realidade social que não pode ser quantificada, que envolve o 

universo de significados, crenças, vivências e atitudes relacionados ao currículo de Biologia 

de uma instituição escolar – o Liceu do Ceará –, tal como realizou Ferreira (2007), no Colégio 

Pedro II, e recomendado por Moreira (2013) quanto às investigações históricas sobre 

currículo, anteriormente mencionadas. 

As pesquisas que seguem o paradigma qualitativo utilizam métodos mais abertos 

para compreender interações sociais em suas peculiaridades temporais e locais; buscam 

interpretar diferentes realidades sociais. Para isso, também consideram a subjetividade do 

pesquisador e dos sujeitos da pesquisa, de tal maneira que os resultados são descritivos e não 

podem ser generalizados. Há também a predominância de textos como material empírico 

(BAUER; GASKELL, 2014; FLICK, 2009). Esses aspectos nos ajudaram a aprofundar a 

compreensão de que esta investigação opera de modo descritivo, analítico e sensível, ao ouvir 

vozes silenciadas de professores e alunos dentro de uma história da disciplina Biologia.  

Mesmo que algumas vezes possamos utilizar dados quantitativos, esses estão a 

favor de uma compreensão qualitativa do objeto estudado, que tem natureza complexa. 
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Concordamos com Giroux (1986) quando assevera que um estudo histórico dessa natureza, 

que valoriza a teoria crítica, não opera de modo semelhante à ênfase positivista, com cálculos 

e fórmulas precisas. O interesse está em categorias teóricas que fornecem possibilidades de 

reflexão mais profundas. A perspectiva positivista não consegue abordar sozinha uma visão 

sócio-histórica do currículo.  

Entre os mais proeminentes autores no campo da investigação da história das 

disciplinas escolares, estão Goodson, que traz contribuições à área desde os anos 1980, e 

Viñao (2008), os quais mencionam a valorização dos processos históricos internos ao 

currículo, os seus conflitos, tradições e negociações presentes no currículo prescrito, 

combinados com estudos das histórias de vida de alguns professores.  

Em relação à característica desse estudo, histórico em sua natureza, Goodson 

(2012, p. 75) também traz uma definição de pesquisa histórica que subsidia esta investigação: 

“O estudo histórico procura entender a forma como o pensamento e ação se desenvolvem nas 

circunstâncias do passado”, ou seja, buscamos compreender como as características dos 

pensamentos e ações se explicitam em documentos ligados a políticas curriculares e práticas 

curriculares de professores de Biologia. 

Como principais fontes de dados em pesquisas sobre a história das disciplinas 

escolares, Gatti Júnior (2009) e Pinto (2014) citam estudos com manuais escolares, programas 

escolares, planos dos professores, histórias de vida, depoimentos, imagens, provas escolares, 

cadernos dos alunos, revistas pedagógicas, etc., isto é, uma gama de fontes que não se 

restringe a documentos oficiais produzidos pelo Estado. 

A existência dessa diversidade de fontes nos traz reflexões sobre a natureza de 

pesquisas históricas e suas relações com os documentos. Como é enfatizado por Karnal e 

Tatsch (2009, p. 24), baseando-se em Marc Bloch, um documento histórico pode ser 

entendido como “[...] qualquer fonte sobre o passado, conservado por acidente ou 

deliberadamente, analisado a partir do presente e estabelecendo diálogos entre a subjetividade 

atual e a subjetividade pretérita”. Tal perspectiva se situa através de noções mais amplas de 

fato histórico (como não sendo uma revelação do passado), do campo do investigador (que 

não se restringe à busca de documentos oficiais) e de fontes históricas (como não sendo 

elementos autossuficientes e ricos de verdades inertes). 

De maneira a atender a essas prerrogativas, preocupamo-nos tanto com as 

permanências, homogeneidades referentes ao currículo de Biologia no Ceará, quanto com as 

tensões e descontinuidades que atuaram sobre as interações sociais, o que nos estimulou a 

repensar teórico-metodologicamente esta pesquisa histórica como não sendo um mero resgate 
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do passado, conforme Ferreira, Xavier e Carvalho (2013), mas como um processo de 

produção de conhecimento sob determinado tempo histórico e seus atores sociais (professores 

de Biologia). 

Para tal fim, optamos por realizar inicialmente um levantamento documental em 

diferentes acervos, enunciados no Quadro 8. Esse procedimento caracteriza-se pela 

investigação em fontes de informações que nunca receberam tratamento científico, também 

denominadas de fontes primárias (GIL, 1999; OLIVEIRA, 2016), tais como os currículos 

oficiais produzidos pela Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC), legislação 

estadual, pareceres do Conselho Estadual de Educação do Ceará (CEE), entre outros inseridos 

nas referências bibliográficas desta investigação57. 

 
Quadro 8 – Acervos consultados ao longo da pesquisa  

Nome do acervo consultado ID58 

Biblioteca de Humanidades da Universidade Federal do Ceará (UFC) B1 

Biblioteca da Universidade Estadual do Ceará (UECE) B2 

Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel B3 

Biblioteca da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) B4 

Arquivo Público do Estado do Ceará APEA 

Acervo on-line do Diário Oficial do Estado do Ceará59 DOEC 

Acervo histórico do Liceu do Ceará ALC 

Instituto do Ceará – Histórico, Geográfico e Antropológico ICHGA 

Portal da História do Ceará PHC 

Portal do Instituto do Ceará PIC 

Conselho Estadual de Educação CEE 

Centro de Referência e da Memória da História Contemporânea do Ceará CRMHC 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

As fontes documentais citadas nos parágrafos anteriores nem sempre estão 

disponíveis em acervos públicos, assim como nem sempre são mantidas cuidadosamente em 

acervos pessoais, o que dificultou o trabalho de pesquisa. Houve, portanto a necessidade de 

realizarmos uma etapa exploratória para esta pesquisa, bem como uma prospecção contínua 

de documentos, de aproximação e reconstrução do objeto de estudo, que aqui podem ser 

sintetizadas como sendo, inicialmente60, as prescrições e narrativas sobre a disciplina Biologia 

ao longo das mudanças curriculares no Ceará após os anos 1990. 

 
57 Inicialmente pensamos criar uma lista de referência com todos os documentos analisados, mas optamos por 

inseri-los nas referências bibliográficas.  
58 Identificação dos acervos nesta pesquisa com o intuito de facilitar as buscas por esses documentos por outros 

pesquisadores.  
59 Palavras consultadas: “propostas curriculares”, “Biologia”, “currículo” (1999-2016), “Escola Viva” (2000-

2009) e “Escola Aprendente” (2009-2016). Não foram encontrados documentos anteriores aos anos de 1999, 

pois o acervo on-line não disponibiliza materiais anteriores a essa data.  
60 Não faz parte do escopo desta pesquisa o estudo dos livros didáticos, cadernos dos alunos, entre outras fontes 

semelhantes.  
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Inicialmente identificamos que o currículo do ensino médio desse estado 

apresenta propostas curriculares publicadas em 1992, 2000 e 2009. A primeira publicada logo 

no início da década dos anos 1990, denominada Propostas curriculares para o ensino de 

Química, Física e Biologia; nos anos 2000, foram publicados os Referenciais curriculares 

básicos – Escola Viva; e, mais recentemente, em 2009, a Coleção Escola Aprendente foi 

lançada e que ainda tem vigência61. Essas datas justificam o recorte temporal usado neste 

trabalho, que é de 1992 a 2016.  

Apresentamos os documentos que auxiliaram na construção do contexto histórico 

na lista de referências bibliográficas; essas são fontes primárias de pesquisa. Essa etapa da 

pesquisa envolveu também a construção bibliográfica (o uso de fontes secundárias de 

pesquisa) tanto no que se refere à elaboração da fundamentação teórica parcial quanto no que 

se refere ao próprio estado da questão, que apresentamos nos capítulos anteriores. 

Após a submissão deste projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFC 

com número do Parecer CEP: 3.913.364, realizamos entrevistas com autores dos currículos, 

professores e alunos do Liceu do Ceará. Em conformidade com os princípios éticos de 

pesquisa, obtivemos a autorização institucional da escola (Anexo A), e os participantes, de 

forma voluntária e sigilosa, disponibilizaram-se a contribuir com a pesquisa.  

Os colaboradores foram esclarecidos sobre as finalidades, abordagens e potenciais 

riscos da pesquisa. Buscamos estabelecer uma relação de confiança e respeito ético às suas 

dignidades e autonomias, conforme prevê a Resolução nº 510/201662. Desse modo, os 

colaboradores poderiam dirimir dúvidas sobre a investigação ou desistir da pesquisa a qualquer 

momento. Consideramos, concordando com Gatti (2019, p. 37), que esses entrevistados: 

 
Não são pessoas em abstrato ou homogêneas. Suas mediações são próprias, seus 

entendimentos também. Aproximação respeitosa a esse contexto e cuidados e 

respeito no trato com seus interlocutores são qualidades éticas essenciais ao 

pesquisador. Impor ou sugerir ideias, criar impasses, constrangimentos, além de não 

ser ético, compromete a validade da própria investigação. 

  

Nas conversas iniciais, ressaltamos a importância de estudarmos as narrativas de 

professores em uma escola pública dentro de uma história curricular, embora alguns63 desses 

colaboradores não se enxergassem com qualidades que se sobressaíssem a outros 

 
61 Um novo referencial curricular do estado do Ceará está em fase de construção. Essa nova proposta é 

decorrente da atual reforma do ensino médio de 2017 e da política de centralização curricular nacional 

referente à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  
62 Aprovada em abril de 2016 pelo Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua 59ª Reunião Extraordinária. 
63 Alguns professores e alunos. 
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interlocutores a ponto de participarem desta investigação, como se suas práticas cotidianas e 

seus processos de negociação sobre o currículo escolar não fossem importantes por si. O 

primeiro desafio nessas conversas iniciais foi tentar mostrar o quanto suas vozes poderiam nos 

ajudar a entender como a disciplina escolar muda e se estabiliza, considerando suas 

dimensões vividas e lutas cotidianas. 

Diante das perspectivas legais e dos esclarecimentos aos colaboradores, todos 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme indicado no 

Apêndice I. Mantivemos suas identidades em sigilo, segundo combinação prévia, pois revelar 

os seus nomes poderia trazer algum tipo de tensão, exposição ou transtorno, visto que alguns 

dos assuntos abordados envolveriam as negociações curriculares feitas em reuniões na 

SEDUC ou mesmo na escola. Cabe ressaltar, que as narrativas dos discentes poderiam trazer 

também algum tipo de constrangimento para seus professores. Desse modo, o sigilo sobre o 

nome de todos os colaboradores foi fundamental. 

 Utilizamos entrevistas semiestruturadas (Apêndice J) com os técnicos, autores e 

consultores que elaboraram as propostas curriculares identificadas. Esse tipo de entrevista 

consiste em elaborar uma lista de perguntas que ajuda a conduzir a coleta de dados de forma 

dinâmica, em que se abre espaço para novos questionamentos ao longo da entrevista 

(LANKSHEAR; KNOBEL, 2008). Na segunda etapa, entrevistamos os professores efetivos 

de Biologia do Liceu do Ceará, bem como os antigos alunos egressos. Para essa etapa, não 

usamos entrevistas estruturadas, pois não são comuns na pesquisa narrativa. Dessa forma, 

utilizamos um tipo de entrevista mais aberta e reflexiva, a partir de uma questão 

desencadeadora: “Como foi sua trajetória na disciplina Biologia no Liceu do Ceará?”.  

O uso dessa questão seguiu os princípios apontados por Clandinin e Connely 

(2015) e Goodson (2015) para pesquisa sobre narrativas pessoais, e de autores que descrevem 

a Entrevista narrativa (DELORY-MOMBERGER, 2014; FLICK 2009; JOVCHELOVITCH; 

BAUER, 2014). Portanto não se trata do uso descontextualizado e arbitrário de uma pergunta, 

mas de todo um processo de negociação e interação. Essa deveria fazer sentido para os 

narradores e desencadear os relatos e outras questões.  

Clandinin e Connely (2015) apontam que o pesquisador pode pedir aos narradores 

(protagonistas da pesquisa), em entrevistas mais abertas, para contarem suas experiências. 

Assim, permite-se a reconstrução da trajetória de vida dos docentes e discentes na instituição 

estudada, fornecendo subsídios para a compreensão de uma dimensão vivida no currículo. 

Goodson (2015), ao descrever os procedimentos para a elaboração de entrevistas das histórias 

de vida, também recomenda o mínimo de perguntas pelo entrevistador. 
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Frente a tais considerações, o uso da questão norteadora buscou auxiliar a 

entrevista com os docentes e discentes, considerando o que gostariam de narrar e as questões 

subsequentes a partir de suas narrativas. Essa construção foi inspirada nas recomendações de 

Delory-Momberger (2014), Flick (2009) e Jovchelovitch e Bauer (2014) sobre entrevista 

narrativa (doravante EN), bem como no trabalho de Camargo (2010), que também usou a 

perspectiva de “pesquisa narrativa” fundamentado por Clandinin e Connely (2015), que se 

aproxima mais à linha teórica da nossa investigação. 

A EN foi desenvolvida pelo sociólogo alemão Fritz Schütze de 1977, descrita em 

Jovchelovitch e Bauer (2014, p. 95): 

 
Ela é considerada uma forma de entrevista não estruturada, de profundidade com 

características específicas. Conceitualmente, a ideia da entrevistanarrativa é movida 

por uma crítica do esquema pergunta-resposta da maioria das entrevistadas. No 

modo pergunta-resposta, o entrevistador está impondo estruturas em um sentido 

tríplice: a) selecionando o tema e os tópicos; b) ordenando perguntas; c) 

verbalizando as perguntas com sua própria linguagem. 

 

A EN tem característica próprias em relação às perguntas realizadas, esses autores 

denominam de questões exmanentes as questões elaboradas pelo pesquisador antes das 

narrações e questões imanentes, as questões construídas após as narrações, com base nas falas 

dos narradores. As questões imanentes, por sua vez, buscam usar termos e linguagens dos 

narradores. 

Ao trazer apenas uma questão como central (como questão exmanentes para os 

professores e alunos), buscamos preservar a espontaneidade dos narradores e não fragmentar 

as narrações, tal como o uso de modelo de entrevista baseado em perguntas-respostas. Na EN 

ocorre um espaço mais aberto para que as histórias pessoais e interesses dos docentes possam 

ser desvelados, Flick (2009, p. 170) por exemplo também argumenta que, ao término desse 

processo, o entrevistador pode abordar questões mais estruturadas: “As intervenções 

concretas, estruturadoras ou de aprofundamento temático na entrevista são adiadas até a parte 

final, na qual o entrevistador pode selecionar tópicos abordados anteriormente e fazer 

perguntas mais diretas”. 

A EN descrita por Jovchelovitch e Bauer (2014) tem quatro passos apresentados 

didaticamente, mas que foram reelaborados por nós (Quadro 9), por acreditarmos na fluidez 

da produção de dados, dando predominância ao tom de conversação, aspecto corroborado 

pelos estudos de Clandinin e Connely (2015), quanto ao uso de entrevistas. 
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Quadro 9 – Fases principais da Entrevista Narrativa (EN) usadas com professores e alunos 

Fases Regras 

1. Iniciação Formulação do tópico inicial para narração e emprego 

opcional de auxílios visuais 

2. Narração central 

Não interromper o entrevistado 

Somente encorajar e esperar sinaisde finalização 

“coda” 

3. Fases de perguntas 

Somente “Que aconteceu então?” 

Não dar opiniões ou fazer perguntas sobre atitudes 

Não discutir sobre contradições 

Não fazer pergunta do tipo “por quê”? 

Ir de perguntas exmanentes para perguntas imanentes 

4. Fala conclusiva 

Parar de gravar 

São permitidas perguntas do tipo “porque?” 

Fazer anotações imediatamente depois da entrevista 

Fonte: Adaptado de Jovchelovitch e Bauer (2014, p. 97). 

 

Diante desses aspectos, em um primeiro momento, explicamos em que consistia 

nossa pesquisa para os docentes e discentes protagonistas de uma história interna do CELC, 

depois solicitamos que os narradores descrevessem inicialmente suas identificações, como 

nome, formação, ano de entrada no Liceu, cargos que ocuparam e tempo da aposentadoria. 

Sugerimos alguns pontos para serem abordados nas narrativas, como o modo de construção 

do currículo de Biologia na escola, o preparo das aulas e o modo como os professores 

acompanhavam as mudanças curriculares na rede estadual.  

Usamos como auxílio visual as propostas curriculares. Em relação aos alunos, 

sugerimos como pontos a serem abordados o contexto da escola, o currículo vivenciado na 

disciplina Biologia (práticas de motivação dos docentes, formas de avaliação e exercícios, 

etc.), as mudanças e aprendizados nas aulas de Biologia. Consideramos essa etapa como uma 

fase preliminar64 antes das narrações. Essa etapa envolveu um processo de conversação e 

abertura ao diálogo.  

Ao longo das entrevistas ficamos atentos as interrupções das narrações (chamadas 

de “coda”), por isso realizamos falas de encorajamento para que as narrações continuassem. 

Para facilitar esse processo e a criação das questões imanentes, fizemos observações escritas 

ao longo de toda entrevista, sem prejuízos para o diálogo. 

As entrevistas foram realizadas na casa dos entrevistados ou, quando possível, na 

sala da Linha de Educação, Currículo e Ensino (LECE), na Faculdade de Educação (FACED) 

da UFC. Para promover uma melhor imersão nos dados, as entrevistas foram gravadas e 

transcritas. Goodson (2015) recomenda que, após a entrevista inicial, seja desenvolvida uma 

fase de colaboração com os entrevistados, para dirimir dúvidas, quando podem ser realizadas 

 
64 Também chamada de fase de preparação por Jovchelovitch e Bauer (2014). 
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entrevistas mais interrogativas. Nessa fase de colaboração, optamos por realizá-las pelo 

telefone ou por conversas via e-mail, já que alguns dos entrevistados mais idosos estavam em 

tratamento médico.  

Desse modo, a conversa consistiu em uma das abordagens usadas na produção de 

dados nessa etapa de pesquisa, anterior e posterior ao uso da EN. Esse suporte metodológico 

tem sua importância, pois “[...] as conversas são marcadas pela igualdade entre participantes e 

pela flexibilidade para permitir que estabeleçam formas e temas adequados a sua pesquisa de 

grupo”(CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 152). 

Ainda como parte da segunda etapa da pesquisa, buscamos selecionar documentos 

no acervo da escola para que pudéssemos relacionar e enriquecer os dados coletados com as 

narrativas. Entre esses, o livro de atas de reuniões dos professores (Anexo B), notícias de 

jornal sobre a escola e diários dos professores entrevistados, entre outros, descritos na lista 

das referências documentais desta pesquisa. Os diários de classe do período analisado tinham 

a configuração apresentada no Anexo C e a identificação dos diários selecionados pode ser 

visualizada no Apêndice K.  

Sobre a seleção dos diários de classe, precisamos esclarecer que, embora a escola 

possuísse salas grandes e ricas de documentos históricos raros, esses não estavam organizados 

e higienizados. Alguns haviam sido destruídos pela ação do tempo ou do desprezo 

governamental com nossa própria história. Não se trata de descuido da escola, tendo em vista 

a manutenção de um memorial e outras salas com arquivos em melhores condições. Com o 

pouco investimento, os diários de classe, por exemplo, eram doados à SEDUC ou incinerados 

após cinco anos. O estado também passou a substituir o uso desses diários impressos por 

eletrônicos, o que pode ter reduzido a disponibilidade desses arquivos.  

Mesmo diante dessas dificuldades, conseguimos levantar 928 diários de classe dos 

professores armazenados no “arquivo morto” da escola, entre esses, 101 eram diários de 

Biologia (Apêndice Q). Selecionamos 36 desses diários de classe para compor nosso corpus 

de análise, pois haviam sido produzidos pelos professores entrevistados e estavam em bom 

estado de conservação. A maior parte dos diários identificados era de turmas de 3º ano (23 

diários); encontramos poucos materiais arquivados do 2º e 1º anos, respectivamente, 11 e dois 

desses documentos. Considerando sua distribuição temporal, identificamos materiais dos anos 

1996, 2005, 2007 e 2016.  

Todos os documentos coletados nos acervos foram por nós digitalizados através 

do celular ou pelos responsáveis dos acervos. Em relação aos diários de classe, foram 

transcritos, como um modo de facilitar a análise dos conteúdos e abordagens presentes no 
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currículo cotidiano de Biologia que foi registrado pelos professores. Nesse sentido, trazem 

pistas sobre a cultura escolar e o currículo produzido no Liceu do Ceará. Nosso olhar sobre 

eles foi de tentar clarificar as experiências narradas, não de fiscalizar a prática do professor. 

Todo o acesso aos documentos escolares foi feito em colaboração com os membros da 

direção, secretaria e biblioteca da escola.  

 

4.3 O Liceu do Ceará como lócus da pesquisa  

 

Como já indicamos na introdução desta tese, a escolha do Liceu do Ceará foi feita 

por sua importância centenária, pela presença de um acervo histórico disponível para 

consulta, pela indicação na literatura da relação entre os Liceus e pelas reformas educacionais 

no Ceará nos anos 1990, bem como pelas mudanças atuais do ensino médio, que ampliaram a 

carga horária escolar dessa instituição. Esses pontos nos mostram a relevância de tentarmos 

compreender as narrativas produzidas sobre esse contexto, narrativas estas anteriores às atuais 

reformas do ensino médio. 

Ao realizarmos esta pesquisa, aproximamo-nos de um mosaico de memórias de 

muitos cearenses sobre essa escola, escrito em livros e documentos e representado em quadros 

do memorial da escola; aproximamo-nos sobretudo das memórias que não foram registradas. 

Todas essas memórias revelam a importância que a escola tem para o Ceará.  

Muitos autores descreveram sobre o processo de fundação do Liceu do Ceará: 

entre os quais, destacamos Hugo Vitor, com o livro O Liceu do Ceará em cem anos (1945), e 

Gustavo Barroso com o livro Liceu do Ceará (1940), duas obras clássicas sobre essa 

instituição. 

Criado no século XIX pela Lei Provincial nº 304, de 4 de julho de 1844, e 

instalado em 1845, no período imperial, o Liceu é a quarta escola secundária mais antiga do 

Brasil. O seu primeiro diretor foi o padre doutor Thomaz Pompeu de Souza Brasil, conhecido 

como Senador Pompeu, que era também professor, membro de sociedades científicas, político 

e autor de livros no século XIX (BARROSO, 1940; GIRÃO, 1985; VIEIRA; FARIAS, 2002; 

VITOR, 1945). A história de cearenses homenageados com nomes de ruas e avenidas em 

Fortaleza está ligada à história do Liceu do Ceará. 

Ao nos aproximarmos da literatura sobre essa escola, conseguimos identificar os 

primeiros professores de Ciências Naturais, de Zoologia e de Botânica. Entre esses, o 

professor catedrático doutor Helvécio da Silva Monte (1889) e os professores interinos 

ServuloJuaçaba (1892), doutor Antônio Augusto Menezes (1895), Rodolfo Teófilo (1896), 



108 

entre outros docentes (VITOR, 1945). A história desses docentes e das disciplinas escolares 

pode ser explorada em outras pesquisas sobre o Liceu do Ceará no período provincial. 

Os professores do Liceu Provincial eram considerados de alto nível, tinham uma 

política salarial própria, prestavam concurso de provas e títulos e não podiam ser deslocados 

para outras funções e escolas; até os anos 1960, os salários desses professores eram 

equivalentes aos de desembargadores. Por pressões políticas, com a expansão de vagas, com a 

criação de anexos do Liceu, a seleção para a docência passou a ser negligenciada e a 

exclusividade de seus professores deixou de existir. Somadas a tudo isso, ocorreram as crises 

políticas e as greves, que causaram a diminuição do período letivo, tendo grande influência 

para as mudanças verificadas, conforme Férrer (2009).  

Apesar de ser uma instituição de referência histórica entre as escolas públicas 

regulares da rede estadual do Ceará, foi perdendo aos poucos seu status a partir dos anos 

1960, quando deixou de atender, como público preferencial, à elite cearense. 

A política educacional do período priorizou a criação de escolas de nível médio no 

interior do estado, improvisadas, sem planejamento adequado e com clientelismo marcante. 

Tal fato teve efeito na organização do Liceu, tido na ocasião como o Colégio Estadual do 

Ceará. Um dos fatores que mais pesaram para que o Liceu perdesse seu maior reconhecimento 

pela sociedade cearense foi a mudança na política de contratação de seus professores e a perda 

de seus salários diferenciados. 

Nos anos 1980 e 1990, as greves eram constantes e o Liceu do Ceará era ainda 

uma das poucas escolas de ensino médio do estado. Não pretendemos neste tópico aprofundar 

as mudanças nessa instituição nesse período histórico, pois esses aspectos serão esclarecidos 

nos próximos capítulos.  

A escola atualmente dispõe de laboratórios de ciências (Física, Química e 

Biologia), sala de informática, auditório, quadra e biblioteca. O corpo docente é formado 

por mais de 40 professores. A escola possui mais de 1.000 alunos matriculados, distribuídos 

em 23 turmas. Desde 2017 essa instituição ficou denominada de Colégio Estadual Liceu do 

Ceará – Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI), e completa 175 anos em 

2020. A escola está localizada na Praça Gustavo Barroso, no centro da Cidade de Fortaleza 

(Figura 9). 
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Figura 9 – Localização e foto atual do Liceu do Ceará 

 
Fonte: GoogleMaps (2020). 

 

4.4 Participantes da pesquisa 

 

Como critérios para a seleção dos entrevistados, escolhemos os representantes dos 

grupos sociais estudados de acordo com sua disponibilidade. No caso dos autores dos 

currículos oficiais, utilizamos também como critérios suas indicações nas obras analisadas. 

Para tal finalidade, procuramos o endereço eletrônico ou o telefone desses autores na SEDUC 

e nas Secretarias Municipais do Estado.  

 A maioria desses profissionais estava aposentada ou era desconhecida pelos 

técnicos atuais dessas instituições, o que tornou esse processo de prospecção laborioso, que 

perdurou meses. De acordo com a disponibilidade dos autores dos currículos, selecionamos 

cinco colaboradores, entre esses os coordenadores da produção de cada currículo oficial e um 

autor da seção sobre a disciplina Biologia de cada currículo. Não conseguimos contatar 

autores do currículo de Biologia dos anos 2000, apenas a coordenadora dessa produção. 

Quanto aos docentes, selecionamos professores efetivos de acordo com a 

disponibilidade e com o maior tempo de serviço na instituição em estudo que haviam 

vivenciado o recorte temporal delimitado nesta pesquisa e que atuaram na escola ao longo da 

publicação das propostas curriculares. Apenas três docentes se inseriram nesses atributos.  

Tentamos entrar em contato com ex-alunos através de redes sociais da escola, 

redes sociais da UFC e UECE, considerando que alguns de nossos educandos dessas 

instituições relatavam ser ex-alunos do Liceu do Ceará. Os discentes foram escolhidos tendo 

em vista a sua disponibilidade de acesso para entrevistas presenciais; também buscamos 

selecionar liceístas que haviam estudado ao longo do período de vigência das propostas 
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curriculares estaduais e que haviam sido alunos dos professores entrevistados. Nesse sentido, 

três alunos contribuíram para esta investigação. 

Atribuímos um nome fictício para cada um desses entrevistados. Nomeamos os 

autores conforme um código com letras e números (relacionados à ordem de publicação dos 

currículos), como, por exemplo, A1 e C1 para os autores e coordenadores do primeiro 

currículo oficial analisado (1992); procedemos de igual modo com os demais autores e 

coordenadores dos demais currículos. Já os professores e alunos do Liceu foram, 

respectivamente, nomeados como árvores e pássaros nativos do Ceará. Apresentamos uma 

caracterização geral de todos os 11 entrevistados no quadro 10.  

 
Quadro 10 – Descrição sucinta dos colaboradores da pesquisa 

(continua) 

Autores e coordenadores dos currículos estaduais de Biologia 

Entrevistado Formação inicial Idade Outras informações 

Autor A1 Pedagogo 79 anos 

Idealizador do currículo de 1992. Um 

dos primeiros coordenadores da área 

curricular na SEDUC. 

Coordenador A2 
Licenciado em Ciências 

Biológicas 
70 anos 

Autor do currículo de 1992 e professor 

da UFC. Foi coordenador do curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas nos 

anos 1990. 

Coordenadora B Pedagoga 81 anos 
Idealizadora da Coleção Escola Viva. 

Coordenadora do projeto. 

Autor C1 

Agronomia e licenciado em 

área de Ciências da 

Natureza, Matemática e 

suas tecnologias 

59 anos 

Professor do Liceu do Ceará. Consultor 

do currículo oficial de 1992 e autor das 

propostas curriculares de 2009. 

Trabalhou nas atividades de formação 

do Projeto Escola Viva, referentes às 

propostas curriculares de 1998 e 2000. 

Coordenadora C2 Pedagoga 48 anos 

Idealizadora da Coleção Escola 

Aprendente. Coordenou a formação 

continuada dos professores da rede 

estadual, incluindo as formações sobre 

a Coleção Escola Viva. 

Professores e alunos do Liceu do Ceará 

Entrevistado Formação inicial Idade 
Período de trabalho ou estudos no 

Liceu 

Professor Angico 

Agrônomo e licenciado em 

área de Ciências da 

Natureza, Matemática e 

suas tecnologias 

59 anos 

 

1982-2013 

 

Professora Ipê-

Amarelo 

Licenciatura e bacharelado 

em Ciências Biológicas 
63 anos 1993-2018 

Professor Aroeira-

Vermelha 

Licenciatura curta em 

Ciências e licenciatura e 

bacharelado em Ciências 

Biológicas 

50 anos 1994-2017 

Aluna Jaçanã 

Engenheira de pesca e 

licenciada em Ciências 

Biológicas, com 

especialização em Botânica 

44 anos 1993-1995 
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Quadro 10 – Descrição sucinta dos colaboradores da pesquisa 

(conclusão) 

Professores e alunos do Liceu do Ceará 

Entrevistado Formação inicial Idade 
Período de trabalho ou estudos no 

Liceu 

Aluno Bem-Ti-Vi-        

-Rajado 

Bacharelado em Ciências 

Biológicas e mestrado em 

Ecologia 

25 anos 2010-2012 

Aluno Sabiá-                

-Barranco 

Psicologia e mestrado em 

Psicologia e licenciatura em 

Ciências Biológicas 

(incompleta) 

25 anos 2010-2011 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Um quadro como esse, não consegue representar toda complexidade de percursos 

e os sentidos construídos pelos professores e alunos. Por isso, optamos por descrever com 

mais profundidade os professores e alunos ao longo dos capítulos posteriores, para aproximar 

mais o leitor das relações entre o currículo e as trajetórias desses protagonistas na escola. 

Chamamos atenção, que ao todo foram entrevistados 10 colaboradores, mas foram realizadas 

11 entrevistas, visto que o professor C1 atuou como autor dos currículos e foi professor do 

Liceu do Ceará. Esse aspecto foi apenas identificado ao longo da investigação. 

 

4.5 Análises dos dados 

  

A rigor dos caminhos até aqui delimitados, consideramos a proposição de Chaves 

(2018, p. 68) sobre narrativas, ao asseverar que essas “[...] não se contentam em ser apenas 

formas de registros, elas participam do jogo de poder e ambicionam entrar na ordem do 

discurso”. Assim, para enfatizar as vozes de docentes cearenses, esta pesquisa pretende 

proporcionar uma nova posição de interlocução a esses professores. Consoante essa perspectiva, 

entendemos que os documentos coletados e produzidos ao longo desta pesquisa, tais como as 

transcrições das entrevistas, expressam discursos sobre o fenômeno estudado, constituem o 

corpus a ser analisado, desse modo optamos pela Análise Textual Discursiva (ATD). 

A ATD consiste em um ciclo de análise baseado na unitarização de textos, 

categorização e compreensão65 do todo, considerando que a leitura dos textos não é neutra e 

objetiva, sendo passível de interpretações diferentes. Portanto, envolve a produção e 

comunicação de sentidos, como exercício de se colocar em diálogo entre as partes e o todo 

dos textos analisados (MORAES; GALIAZZI, 2016). A ATD possui elementos de 

 
65 A noção de compreensão do texto se aproxima da hermenêutica e não é a mesma noção de compreensão das 

Ciências Naturais. Para aprofundamento desse aspecto, ver Sousa e Galiazzi (2017). 
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abordagens analíticas clássicas da pesquisa qualitativa, transitando entre a Análise de 

Conteúdo e a Análise do Discurso (MORAES; GALIAZZI, 2006) e tem sido utilizada em 

estudos recentes sobre currículos oficiais (ROEHRIG; CAMARGO, 2014), bem como 

estudos com narrativas de professores e alunos (FREITAS; GONÇALVES, 2018; 

MARTINEZ; SALVA, 2019; NEVES; PEREIRA; FRISON, 2017), que em parte se 

aproximam desta investigação. 

Nesse sentido, o texto é dividido em unidades de significado (unitarização), que 

podem ser reorganizadas com base em suas semelhanças e diferenças (estabelecimento de 

relações) para a construção de categorias iniciais, intermediárias e finais. O intuito é realizar 

um ciclo de análise para produzir e expressar sentidos através de “mergulhos discursivos”, 

que podem possibilitar novas emergências teóricas e compreensões ampliadas do texto 

(MORAES; GALIAZZI, 2016; SOUSA; GALIAZZI, 2018).  

Em seguida, o pesquisador realiza uma descrição densa, pondo em diálogo as 

teorizações estabelecidas com o material empírico (excertos dos documentos e falas dos 

sujeitos da pesquisa), para produzir um metatexto, que expressa a compreensão do 

pesquisador, através de interlocuções empíricas e teóricas. Podem também ser usados dados 

quantitativos para isso. 

Alguns pontos interessantes desse caminho analítico são sua abertura a 

categorizações dedutivas, indutivas, intuitivas ou mistas e a não necessidade de exclusão 

mútua entre categorias, ou seja, uma mesma unidade de sentido pode participar de mais de 

uma categoria. Consideramos esses pontos necessários na análise de currículos oficiais com 

fragmentos textuais mais curtos. Em outros termos, um mesmo fragmento do texto pode nos 

trazer diferentes sentidos. A ATD também possui uma abertura a teorizações não esperadas 

pelo pesquisador que emergem do material analisado (SOUSA; GALIAZZI, 2017). 

Com a ATD, o interesse maior está no modo como o fenômeno aparece, 

valorizando-o. Por isso, ao longo da pesquisa, ocorreu uma abertura a novas teorizações e 

categorizações mais intuitivas ou mistas, à medida que o fenômeno estudado foi se mostrando 

em suas distintas interpretações e movimentos, de tal maneira que esses pressupostos foram 

interessantes para o estudo das experiências vividas.  

Esses aspectos influenciaram a construção das categorias de análise. A Figura 9 

sintetiza e exemplifica essa etapa da pesquisa, pois ilustra um processo mais indutivo, no qual 

as unidades de sentido são identificadas no texto; em seguida, categorias preliminares são 

desenvolvidas, com posterior reelaboração, até a produção de categorias finais (ver também o 

Apêndice N). 
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Figura 10 – Exemplificação do processo de unitarização e categorização 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Após o processo de unitarização e construção de categorias intermediárias, as 

categorias finais foram intituladas: 1) processos de produção dos currículos oficiais cearenses; 

2) princípios e conceitos norteadores dos currículos oficiais; 3) finalidades, conhecimentos e 

modalidades didáticas expressas nas propostas curriculares para a disciplina Biologia; 

4) decisões curriculares e fatores que estimularam mudanças nos currículos com base nas 

trajetórias dos professores do Liceu do Ceará; e 5) currículo de Biologia: entre o percebido e o 

experienciado na escola. Para melhor compreensão do texto, essas categorias nomearam os 

subtópicos dos capítulos subsequentes e o seu processo de construção está simplificado no 

Apêndice N, sendo mais bem aprofundado em cada capítulo.  

Essas categorias como exercício de síntese e de análise, não mostram os desafios 

do trabalho com narrativas advindas de fontes orais e escritas. Por vezes, os colaboradores 

apenas lembraram de pontos importantes após as entrevistas ou após o gravador ser desligado, 

que foram depois explicitadas em novas conversas por e-mail ou telefone.  

Outro ponto está na própria dificuldade de entendermos as trajetórias narradas, 

pois são construídas como um mosaico (aspecto característico do pensamento narrativo), sem 

linearidade (não precisam ser lineares para serem inteligíveis e enriquecedoras). Além disso, 

os documentos nem sempre estavam em bom estado de conservação ou higiene, 

sendonecessárias várias incursões a diferentes acervos e os devidos cuidados no manuseio 

desses documentos. Essas foram algumas das dificuldades no trabalho com narrativas. 
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Considerando as descrições realizadas neste capítulo, sintetizamos os caminhos 

desta pesquisa no Quadro 11. Essa representação nesse quadro resume o caminho enunciado 

nesse capítulo. 

 
Quadro 11 – Ferramentas, colaboradores e análises envolvidas na pesquisa 

Etapas/Grupos I Etapa II Etapa 

Técnicas usadas na pesquisa 

Levantamento documental em 

acervos públicos; 

Entrevistas semiestruturadas. 

Levantamento documental em 

acervos pessoais e no Liceu do 

Ceará; 

Conversas e Entrevista 

narrativacom uma questão 

norteadora. 

Documentos selecionados 

Três currículos oficiais, 

Constituição estadual, anuários, 

Diário Oficial do Estado, Plano 

Estadual de Educação, resoluções 

e pareceres do CEE. 

Atas de reuniões dos professores; 

Diários de classe; 

Notícias de jornais do acervo da 

escola. 

Entrevistados 
Dois autores e três coordenadores 

dos currículos. 
Três docentes. Três liceístas. 

Identificação dos colaboradores 

da pesquisa 

Autor A1; 

Coordenador A2; 

Coordenadora B; 

Autor C166; 

Coordenadora C2. 

Angico; 

Aroeira-

Vermelha; 

Ipê-Amarelo. 

Jaçanã; 

Bem-Ti-Vi-        

-Rajado; 

Sabiá-                          

-Barranco. 

Análise dos dados ATD e triangulação dos dados. 

 Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Tendo em vista que os documentos e narrativas são fontes sobre a produção da 

disciplina Biologia, nos próximos capítulos, à luz dos autores anteriormente mencionados, 

aprofundaremos as categorias finais. Através delas, poderemos visualizar as mudanças e 

estabilidades na disciplina Biologia, os fatores sociais que a influenciaram, os atributos 

presentes nos currículos oficiais e as narrativas sobre a escola. 

 

 

 

  

 
66 O autor C1, do currículo Escola Aprendente, também foi professor do Liceu do Ceará, sendo também 

nomeado de Angico nos capítulos seguintes.  
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Fonte: Elaboração própria (2020). 
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5 PERMANÊNCIAS E MUDANÇAS NOS CURRÍCULOS OFICIAIS DO ENSINO 

MÉDIO NO CEARÁ: UM OLHAR SOBRE A BIOLOGIA 

 

Inicialmente, quando olhamos para a quantidade de escolas voltadas ao ensino 

médio em uma escala nacional, essas mais que duplicaram entre 1991 e 2019, com cerca de 

20 mil instituições públicas (BRASIL, 2003, 2020a). Também houve nesse contexto de 

expansão do ensino médio o estabelecimento de políticas curriculares nacionais que 

direcionaram a criação dos currículos estaduais e as escolas.  

Podemos destacar a Resolução nº 3, de 26 de junho de 1998, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM), em seguida a publicação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), no mesmo ano, no governo 

Fernando Henrique Cardoso. Nos governos Lula e Dilma, foram publicadas as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (OCENEM), em 2006, e a Resolução nº 2, de 30 de janeiro 

de 2012, que define as DCNEM. Mais recente, em 2018, após o afastamento da presidente 

Dilma Rousseff, foi concretizada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Em relação ao Ceará, no início da década de 1990, esse estado possuía apenas 

uma centena de escolas públicas, enquanto a rede particular um pouco mais do que o dobro de 

escolas. Nos anos 2000, havia cerca de 395 escolas estavam presentes no estado 

(DIÓGENES, 2010). Quase 20 anos depois, em 2019, a rede estadual possui mais de 700 

escolas, com cerca de 100 dessas em tempo integral e 419 regulares. Entre os outros liceus 

cearenses, o Liceu do Ceará é um dos poucos que passaram por esse processo de mudança 

com ampliação da jornada escolar (SEDUC, 2019). Os olhares para o Ceará mudaram ao 

longo do tempo.  

O que percebemos atualmente é que faz parte do ideário educacional nacional 

certa reverência ao estado do Ceará quanto às suas políticas em educação. Jornais, cursos de 

formação continuada de professores, palestras e discursos políticos acirrados se utilizam de 

resultados nas avaliações externas e da inserção de alunos nas Instituições de Ensino Superior 

(IES) para respaldar a ideia de que o modelo de educação cearense é um dos “melhores”do 

país e que, portanto, deveria ser “aplicado” em outros estados da federação.  

Dentro dessa lógica de construção de rankings e da visão restrita de qualidade 

educacional, o Ceará vem se destacando quanto aos ensinos fundamental e médio. Sobre esse 

último nível, um estudo encomendado por fundações e instituições privadas, publicado em 

setembro de 2019, aponta que, de 100 escolas brasileiras que tiveram melhores resultados em 

aprendizagem no ensino médio, 55 são cearenses (SEDUC, 2019). 

http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=9864&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=9864&Itemid=
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Partindo de outras compreensões mais qualitativas e críticas sobre esse fenômeno, 

é oportuno delinear quais trajetórias curriculares foram construídas na rede estadual cearense 

até então que, de algum modo, possam desvelar esses novos sentidos sobre a produção da 

mudança educacional nesse estado. Portanto, esses aspectos nos remetem à história dos 

currículos cearenses. Na primeira parte deste capítulo, buscamos identificar como os 

currículos cearenses foram produzidos e quais as suas características.  

A análise apresentada neste capítulo abrange um tempo e contexto histórico após 

os anos 1990 em que, na atmosfera político-educacional do Brasil, se perpetuaram a lógica e 

as contradições do neoliberalismo. Essas mudanças foram estabelecidas através da 

desregulamentação, da privatização e do Estado mínimo, que o caracterizam. A perspectiva 

neoliberal propõe também o individualismo, tenta naturalizar as relações e estruturas sociais e 

defende a não regulamentação da economia pelo Estado e o modo de produção capitalista. 

Nesse propósito, as reformas educacionais empreendidas ocorreram através de disputas entre 

projetos de leis e curriculares, de exaltação do mercado, de novos paradigmas produtivos, de 

um papel salvacionista da educação em meio à competitividade do mercado (BIANCHETTI, 

2001; SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011). 

Desde a década de 1990, as reformas educacionais no Brasil se associaram ao 

discurso neoliberal e de globalização perante uma ideologia de eficiência. Essas ideias foram 

fertilizadas pela Conferência Mundial de Educação para Todos na Tailândia (1990), pelo 

Plano Decenal de Educação para Todos (1993), pela comissão internacional sobre educação 

para o século XXI (1993-1996), pelo Banco Mundial (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2011), entre outros eventos e grupos que exerceram influência mundial e 

que tiveram relações com o que foi engendrado no Ceará. O que não está claro é o modo 

como os currículos cearenses para o ensino médio foram construídos.  

A compreensão sobre os currículos oficiais cearenses é incipiente. Em uma breve 

reconstrução histórica sobre o currículo no Ceará, Teixeira e Dias (2011) destacam como 

importantes referenciais curriculares no estado: O livro da professora - Currículo para a 

escola primária do Ceará (1964), que, segundo os autores, teve grande repercussão até os 

anos 1980; até meados dos anos 1990, o currículo foi influenciado pelas atividades de 

Telensino (1974-1990). Também cabe mencionarmos a proposta curricular para as séries 

iniciais do ensino fundamental (1995) da rede municipal. 

Até o início desta pesquisa, essas eram as únicas referências que conhecíamos 

sobre o currículo do Ceará, bem como as Propostas Curriculares para o Ensino de Ciências de 

1992, que foram analisadas pelo estudo pioneiro de Carneiro (1998) sobre currículo de 
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Ciências no Ceará, ou seja, é um estudo que problematiza o currículo do ensino 

fundamental67. Os documentos atuais para o ensino médio, denominados de Coleção 

Aprendente de 2009, não fazem nenhum de tipo de menção aos currículos oficiais anteriores.  

Importa sublinhar que cada currículo oficial descrito nos três documentos 

analisados nesta pesquisa não pode ser visualizado como expressão uníssona, linear e 

dissociada dos lugares, pessoas e processos de produção, tampouco como documento que 

guarda em si próprio as reformas curriculares. Nossa perspectiva situa-se em olhá-lo como 

fonte histórica que nos ajuda a entender parte da construção do pensamento curricular 

cearense e, dentro deste, o currículo de Biologia.  

Desse modo, optamos por realizar uma descrição analítica e cronológica de cada 

currículo oficial, situando o leitor sobre os aspectos relacionados à disciplina de Biologia. 

Preocupamo-nos também em relacionar esses currículos oficiais com outros documentos 

produzidos pela Secretaria da Educação do Ceará (SEDUC) no período estudado, como a 

legislação educacional, pareceres e resoluções do Conselho de Educação do Ceará (CEC) e 

demais documentos coletados (anuários, Diários Oficiais do Estado, etc.), que nos auxiliaram 

na interpretação do contexto social e pedagógico de produção dos currículos oficiais.  

Entre os documentos que nos ajudaram a compreender alguns elementos da 

história curricular cearense, podemos destacar inicialmente a própria Constituição de 198968 

do Ceará. Essa foi construída no contexto de abertura política após o regime militar (1964-

1985) e aponta, além dos ideais democráticos, uma perspectiva de currículo escolar que 

valoriza problemáticas brasileiras e regionais, bem como a obrigatoriedade de alguns 

conteúdos e disciplinas no currículo cearense, o que marca o início das mudanças sobre os 

currículos ao término da ditadura.  

Também, entre as próprias produções da SEDUC, já se apresentava uma crítica 

aos modelos educacionais vigentes. Conforme o Plano Setorial de Educação (1991-1994), o 

estado passou por um processo de “Redefinição Curricular”, centrado em dois eixos: a 

democratização da gestão das escolas e a reconstrução dos currículos cearenses. Essa, como 

descrevem as orientações, era uma forma de criar novos currículos oficiais para atualizar os 

currículos anteriores, da década de 1970 (CEARÁ, 1991). A Redefinição Curricular foi 

iniciada com ações no ensino fundamental e teve um investimento de mais de três milhões de 

 
67 Outros estudos sobre o currículo de Ciências e Biologia vêm sendo realizados no nosso grupo de pesquisa, tais 

como o trabalho de Sousa (2012), que discute os PCN e sua apropriação por professores; o de Torres (2017), 

que se debruça sobre a história do currículo de Ciências Biológicas no ensino superior; e o de Soares (2019), 

que aborda a História e a Filosofia da Ciência do currículo de Ciências Biológicas também no ensino superior. 
68 Publicada no ano seguinte à nova Constituição Brasileira (1988). 
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cruzeiros, conforme parecer favorável do CEE (CEARÁ, 1992b). Como esclarece esse 

parecer, essa tentativa de mudança curricular foi norteada por diferentes linhas teóricas: 

 

O Eixo histórico-social, que garantirá o respeito ao saber produzido, a cultura 

existente e a dimensão universal da educação; o eixo epistemológico, destacando a 

linha norteadora da proposta; o eixo do cotidiano, para assegurar o currículo a 

condição de atendimento às questões emergentes da realidade e às peculiaridades do 

ambiente onde a educação se processa. (CEARÁ, 1992b, p. 1). 

 

Em consequência disso, as diretrizes estaduais para os ensinos fundamental e 

médio de 1994 propuseram orientações para o planejamento educacional no Ceará e 

evidenciaram como ponto de partida tanto a legislação educacional vigente (Lei nº 5.692/1971 

e Constituição Estadual de 1989) quanto a tendência pedagógica histórico-crítica69, na qual é 

enfatizada a função social da escola (CEARÁ, 1994a). Trata-se de uma sobreposição das 

legislações da época do regime militar e de perspectivas contra-hegemônicas. Essa fusão 

marca o início dos anos 1990 no Ceará e tem suas repercussões sobre o contexto curricular do 

período, indicando-o como de transições sociais, políticas e pedagógicas, o que também pode 

significar hiatos entre o que é proposto e o que foi vivido nas escolas.  

Nesse contexto de Redefinição Curricular, de expansão do ensino médio, de 

diversificação de modelos escolares, de abertura política e de mudanças sociais, três propostas 

curriculares foram publicadas até o ano de 201970. Os próximos tópicos evidenciam as 

diferenças sutis do pensamento curricular e pedagógico das propostas curriculares, bem como 

das tradições curriculares na disciplina de Biologia, tanto em seus processos de produção 

quanto nos sentidos expressos nos documentos finais.  

 

5.1 Processos de produção dos currículos oficiais cearenses 

 

Sob a secretaria de Maria Luíza Barbosa Chaves (secretária de educação do 

estado), no governo estadual de Ciro Gomes (1991-1994), foram publicadas as Propostas 

Curriculares para Física, Química, Biologia e Programas de Saúde, em 1992 (em um mesmo 

material). A grande maioria dos seus autores71 era vinculada à Universidade Federal do Ceará 

(UFC) e à Universidade Estadual do Ceará (UECE). Apenas na proposta curricular de 

Biologia é que uma das autoras trabalhava na rede estadual e os três demais eram professores 

 
69 Há apenas uma menção a essa tendência pedagógica. Para maior aprofundamento, pode ser consultado o 

livro Escola e democracia, de Demerval Saviani (2008), autor dessa teoria pedagógica.  
70 Em 2019, a SEDUC iniciou a produção do novo currículo estadual para o ensino médio, a ser publicado em 2020.  
71 Descritos do documento curricular oficial. Depois das entrevistas, percebemos que esse currículo foi 

produzido por autores que não foram mencionados no texto final do currículo.  
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da UFC. Esse é o primeiro currículo estadual produzido após o regime militar, por conta 

disso, foi construído sob o ideário de fornecer qualidade educacional para todos os estudantes, 

visto o desafio crescente de inserir mais alunos na escola. Nesse sentido, a produção 

curricular foi centralizada na capital cearense.   

O professor A1, que era um dos coordenadores da proposta curricular e que 

trabalhava no Departamento de Desenvolvimento Curricular na SEDUC, esclareceu que esse 

currículo foi construído sob o horizonte de produção de escolas de excelência. Mais de 300 

pessoas participaram das discussões como um todo e foram feitas formações para os 

professores do estado, algo inovador para uma época de poucos recursos. No entanto, foi 

nesse período de formações que houve um momento de desconforto da comunidade docente 

como governo estadual.  

O governo buscou implementar um exame para avaliar os professores da rede 

estadual, chamado “provão” ou “censo do magistério”. Nesse contexto, existiam tentativas de 

criar escolas-modelo com os melhores professores. Isso gerou uma reação da comunidade 

docente, com reivindicações, protestos e boicotes ao “provão”. Os principais líderes sindicais da 

época chegaram a invadir o Liceu do Ceará e a dar as respostas do provão; a secretária de 

educação foi intimada pelo Ministério Público, entre outros episódios conflituosos72. Ao mesmo 

tempo, enquanto havia formações para o currículo de 1992, as manifestações dos professores 

aconteciam na cidade, o que na época respingou sobre a imagem do currículo oficial73.  

 

Figura 11 – Capa do currículo oficial para o ensino médio 

produzido pela SEDUC no ano de 1992 

 
  Fonte: Ceará (1992). 

 
72 Esse episódio foi descrito no anuário de 1992. 
73 Informações coletadas das entrevistas e dos anuários de 1992. 
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Na entrevista com um dos autores do currículo de Biologia, alguns aspectos que 

não estão descritos no documento, sobre o processo de construção, puderam ser desvelados. A 

proposta curricular de 1992 foi inspirada no currículo do curso de Ciências Biológicas da 

UFC, visto que a maior parte dos autores era dessa instituição, sendo esses autores pioneiros 

na reformulação do currículo74 de formação do bacharelado e licenciatura do início dos anos 

1980. Como se refere o entrevistado: 

 
Se você observar então, como nós fomos convidados em virtude de uma 

experiência anterior, nos baseamos nesse currículo do curso de Ciências 

Biológicas. Se você mergulhar e fizer uma análise comparativa dos dois currículos, 

você vai observar que eles apresentam uma identidade forte [...]; também teve a 

mesma operacionalização do currículo do curso de Biologia da UFC: ele foi 

trabalhado em reuniões com professores de diferentes áreas e obviamente nos dava 

base para que trabalhássemos a grade curricular. Então, a gente precisava saber 

também quais as pessoas potenciais que tinha no estado que pudessem contribuir 

para que essa proposta curricular fosse realmente aceita e aplicada. Participaram 

professores da escola pública, professores da Universidade Estadual do Ceará e 

secretários de educação, de meio ambiente. (Professor A2, autor da proposta 

curricular de Biologia de 1992, grifos nossos). 

  

Como se pode notar, houve um convite realizado pela SEDUC a professores 

universitários, e não uma seleção ou processo de mobilização, randomização aleatória ou 

atividade democrática mais ampla. Isso nos faz refletir sobre o sentido desses convites, pois 

estão relacionados às relações de poder que se definem a partir da semelhança e afinidade 

dos grupos ideológicos. 

Goodson (2001) esclarece que a produção das disciplinas escolares está 

relacionada também ao status de quem pode definir essas disciplinas. Suas retóricas oficiais 

são normalmente construídas por professores universitários, o que pode ser visualizado na 

construção desse documento, com algumas diferenciações, pois a construção do currículo de 

1992 demorou cerca de um ano e foi realizada também em reuniões com cerca de oito 

docentes da rede pública estadual, o que demonstra certa iniciativa do estado em tentar 

promover o diálogo com professores. Contudo, esses professores não são referidos no 

documento final, o que evidencia as complexas relações de poder e hierarquização entre 

profissionais da universidade e da escola pública, com uma clara subestimação dos 

conhecimentos desses últimos. Com base em Apple (1982), podemos ver essa 

desvalorização dos saberes docentes como uma tentativa de mostrar o status do 

conhecimento técnico dos especialistas e ocultar a reprodução econômica e cultural, como 

se as decisões tivessem rigor científico.  

 
74 Trata-se do segundo currículo produzido na instituição, que substituiu o currículo anterior, dos anos 1970. 
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Giroux (1986) também faz explanações sobre esse ponto, afirmando que essa 

separação ajuda a proporcionar divisões entre os saberes dos “considerados especialistas” dos 

saberes dos professores, ao dicotomizar mais ainda a ideia de trabalho mental (feita pelos 

elaboradores do currículo) do trabalho manual (erroneamente atribuído apenas ao docente), 

como se o docente fosse um “prático”, com pouca autonomia. Por sua vez, o professor Angico 

(docente do Liceu do Ceará na época), que foi consultor desse material, descreve um pouco 

das sugestões de mudanças feitas por ele para o currículo de Biologia de 1992 quanto ao 

arranjo curricular: 

 
Só tinha esses conteúdos, então vamos ver quais são os objetivos que quer alcançar 

com esses conteúdos. E aí vamos propor também algumas metodologias para que o 

professor... Toda vez que a gente entrava numa dessa, a gente sempre tomava 

cuidado de pensar: mas se o professor não tem capacitação? O professor ele não 

tem tempo de ir atrás de outros níveis. Na época era assim, havia esse pensamento. 

  

Esse trecho sobre o arranjo curricular, com foco em conteúdos, objetivos e 

sugestões metodológicas, aproxima-se de um pensamento curricular tradicional, influenciado 

pelos modelos de Tyler, o que nos remete à racionalização e sistematização do currículo, 

evidenciando-o como grade curricular, tal como foi referido pelo autor entrevistado. Nesse 

sentido, a formulação de objetivos acontece para verificar o rendimento do aluno e orientar o 

planejamento. Esse trecho também sugere as alianças e conflitos na produção curricular de 

uma disciplina escolar em seu nível prescrito (LOPES; MACEDO, 2011; MOREIRA, 2012; 

MOREIRA; SILVA, 2011). 

Como anteriormente relatado, com a promulgação de uma nova Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB) em 1996, Lei nº 9.394, novas perspectivas foram decantando no 

ideário educacional brasileiro, tendo a nova lei como centro, na qual gravitaram novos 

currículos e políticas educacionais. Em 1998, foram publicados os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental e as Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Médio (DCNEM).  

Carneiro (1998) destaca a presença de um seminário no Ceará de dois dias com 

especialistas de universidades que tentaram apresentar de modo mais claro os PCN para 

professores da rede pública. Mesmo com alguns esforços em relação à implementação, ainda 

se vê um hiato entre as prescrições e a sala de aula até os dias atuais (CARNEIRO, 1998; 

SOUSA, 2012). 

Nesse cenário de mudanças, o Ceará iniciou o projeto de implantação de 

organização em ciclos e de redimensionamento curricular pelo Núcleo de Desenvolvimento 

Curricular da SEDUC, sob a secretaria de Antenor Naspolini, no governo de Tasso Jereissati 
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(1995-1999). O material intitulado “Projeto Escola Viva” descreve essa nova proposta 

pedagógica. Essa produção nasceu de experiências pedagógicas no ensino fundamental e só 

posteriormente culminou com a construção do documento curricular. A Coleção Escola Viva 

foi inspirada em um projeto aplicado em três escolas do ensino fundamental e em 

experiências em Minas Gerais. 

 
Figura 12 – Capa75 do currículo oficial para o ensino médio produzido pela 

SEDUC nos anos 2000 

 
Fonte: Ceará (2000). 

 

Até então, também não havia uma formação continuada extensa e estruturada no 

estado; os professores eram vistos como “catedráticos”, hierarquicamente soberanos na sala 

de aula, que não necessitavam de nenhum aprimoramento ou reflexão crítica sobre a prática. 

Essa concepção sobre o professor e sobre a escola se modificou gradualmente com as 

experiências diferenciadas no ensino fundamental, ligadas à valorização do esporte e da arte 

no currículo escolar, bem como os ciclos de formação, desse modo, o processo de produção 

curricular buscou ressignificar as escolas cearenses, tal como explica uma das idealizadoras 

da proposta curricular: 

 

A gente não começou pela elaboração do currículo, a gente começou pela 

concepção de escola, que passa a funcionar, e aí, como a vida inteira eu fui 

professora, eu sempre me incomodei com a escola que só ensina conteúdos cognitivos 

[...]. Eu tinha uma vontade daquilo que a gente diz ao aluno acontecesse de verdade 

 
75 Apenas identificamos nos acervos consultados o currículo impresso na versão preliminar, embora uma versão 

final tenha sido disponibilizada para as escolas, conforme relato da coordenadora. 



124 

[...] Eu comecei junto com a equipe a pensar numa escola que fosse interessante, 

criativa e alegre. Essa era a ideia do Projeto Escola Viva. Infelizmente, o pessoal 

acredita... tem uma visão de que, se a escola é assim, ela não ensina. (Professora B, 

descrição da elaboração da Coleção Escola Viva, grifos nossos).  

 

Embora haja uma abertura do governo estadual para uma nova proposta 

curricular e visão de escola, o final da fala da professora revela um pouco das possíveis 

tensões quanto ao pensamento curricular tradicional presente na época. Pensar uma escola 

criativa era o grande desafio, na qual as atividades tivessem sentido para o aluno e fizessem 

parte do currículo.  

O que se pode notar é que a institucionalização de uma equipe com perspectiva 

diferenciada trouxe uma nova abertura ao processo de construção curricular. Com a criação da 

coordenadoria de desenvolvimento técnico-pedagógico dentro da SEDUC voltada à formação 

continuada dos professores dos ensinos fundamental e médio, aconteceu uma aproximação 

com as experiências dos docentes nas escolas.  

Cabe ressaltar que era um contexto de acentuado distanciamento entre escolas e 

universidades e de construções de estratégias para superar a carência de professores sem 

licenciatura76. Após essas formações continuadas, os professores-autores foram convidados a 

participar da construção das propostas curriculares, conforme a fala da professora B (grifos 

nossos), idealizadora da Coleção Escola Viva: 

 

Aí, para escrever o currículo da Escola Viva, que era o currículo do estado do 

Ceará, para a implantação dos ciclos, a gente começou a trazer os professores das 

escolas para discutir com a equipe da Secretaria da Educação. O Naspolini tinha 

esta característica: ele estimulava muito a participação, não acreditava e não 

queria que a gente fizesse tudo só. [...] A gente sempre se reunia com os professores 

nas formações, bimestralmente ou semestralmente; nas sessões de formação, a 

gente discutia quem poderia participar; foi uma colaboração muito grande, não 

teve critério técnico para determinar quem ia participar, nem teve critério político, 

era muito uma escolha no processo de formação daqueles professores que tinham 

uma participação boa nas formações e disponibilidade para colaborar. 

  

Mesmo que essa fala possa induzir a certo aspecto de neutralidade na construção 

do currículo, pois a escolha de professores foi feita sem “indicações políticas” ou “critérios 

técnicos”, não podemos visualizar esse processo de produção curricular como neutro. 

Concordamos com Apple (1982) e Goodson (2001), quando asseveram que a definição 

curricular decorre de discursos intelectuais, finalidades sociais e políticas, explícitas ou não 

a esse processo. Portanto, o conhecimento escolar não é neutro e, no caso estudado, reflete 

interesses progressistas e alternativos do grupo que se estabeleceu na SEDUC.  

 
76 Para essa finalidade, a SEDUC, em parceria com universidades públicas, desenvolveu o Programa de 

Formação em Nível Superior (Magister) no período de 2000 a 2004.  
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Um primeiro exemplo é a ideia de “ciclos de formação”, que era o cerne da nova 

proposta pedagógica, que foi inspirado também nas experiências do Projeto Escola Plural, 

implantado em Minas Gerais. O modelo de escola desenhado pelo projeto em Minas Gerais 

foi construído com debates e seminários entre professores. Tinha como foco reduzir a evasão 

e repetência nas escolas, por isso buscava construir sua organização em três ciclos. O último, 

com crianças de 12 a 14 anos, conforme Miranda (2007). 

A proposta de renovação da escola em Minas Gerais se associou a um movimento 

de renovação pedagógica que valorizava questões sobre cultura, classe social, identidade, 

entre outras, como assevera Moreira (2007). Isso nos faz inferir a aproximação do currículo 

estadual cearense dos anos 2000 a um pensamento curricular e pedagógico diferenciado, 

alinhado às perspectivas mais críticas.  

Sob a égide da nova LDB de 1996, que resguardava essa nova organização no 

ensino do Ceará, a proposta Escola Viva apresenta orientações para as Ciências Naturais no 

primeiro ciclo (alunos de 6, 7 e 8 anos), segundo ciclo (9 e 10 anos), terceiro ciclo (11 e 12 

anos) e quarto ciclo (13 e 14 anos). Conformeo documento oficial (CEARÁ, 1998), 

identificamos no Conselho de Educação do Ceará (CEC) um parecer favorável à 

implementação dos dois primeiros ciclos (Parecer nº 1014/1998). Nele, justifica-se o caráter 

inovador do projeto pelo estímulo à criatividade e por defender uma avaliação permanente, 

uma cultura do sucesso escolar e eixos curriculares. Esse parecer materializa um incentivo 

legal para a mudança curricular acontecer, o qual Goodson (2012) insere como parte da fase 

de legislação da mudança. 

O quinto ciclo é referente ao ensino médio e é descrito no documento denominado 

“Referenciais curriculares básicos – Ensino médio”, publicado nos anos 2000. A respeito da 

produção desse documento, algumas evidências de um aspecto mais democrático puderam ser 

identificadas e mais de 200 docentes da rede estadual trabalharam na produção desse currículo 

através de dois seminários: 

 
Atentas às diretrizes nacionais e à continuidade dos RCB - Ensino fundamental, as 

equipes da CDTP/Núcleos de Desenvolvimento Curricular - Ensino médio e 

Ensino Fundamental compatibilizaram as diferentes propostas encaminhadas e 

elaboraram a primeira versão destes RCB. Submeteram-nos a apreciação de 

professores consultores especialistas de cada área. Realizaram dois 

seminários, contando no segundo com a participação de 220 professores 

representantes de todo o Estado. Estes estudaram o documento elaborado e 

propuseram alterações que julgaram necessárias. Os professores consultores 

também participaram e discutiram com os participantes do Seminário as questões 

levantadas. (CEARÁ, 2000, p. 16, grifo nosso). 
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Inicialmente o texto aponta a descrição da área “Ciências da Natureza, 

Matemática e suas tecnologias” seguindo os PCNs, com os nomes dos consultores, entre eles, 

cinco professores universitários da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e da UFC, bem 

como os nomes de 52 docentes da rede estadual. Esse último ponto o diferencia da proposta 

curricular anterior, em que a maior parte dos autores era constituída por professores 

universitários. Não há uma indicação das escolas ou formação inicial de cada docente, por 

isso não identificamos os professores-autores da proposta curricular de Biologia. 

O projeto intitulado “Escola Viva para o Ensino Médio” também faz referência a 

outras atividades realizadas pela SEDUC no mesmo período, no intuito de evidenciar relações 

entre o que era prescrito e o que havia sido vivenciado nas escolas. Mencionam-se também o 

Suporte de Acompanhamento Pedagógico (SAP), a elaboração das propostas curriculares, o 

desenvolvimento do Festival de Talentos da Escola Pública (FESTAL), que consistia em 

atividades culturais, artísticas e científicas apresentadas pelas escolas.  

Isso sugere uma associação entre o currículo oficial e outras ações construídas na 

rede estadual de ensino do Ceará e ajuda a distanciar esse currículo da visão de currículo 

como uma lista de conteúdos. Nesse caso, o currículo descrito por essa coleção é rico de 

marcos conceituais e dessas experiências realizadas nas escolas.  

Sobre esse currículo oficial e sua implementação, Vieira e Farias (2002) 

mencionam que o Projeto Escola Viva buscou fazer uma aproximação entre a escola e a 

comunidade cearense, embora seu processo de execução tenha encontrado alguns percalços 

quanto ao investimento financeiro. O projeto teve que contar também com o trabalho 

voluntário, tendo sido efetivado em 75 escolas da capital e 141 do interior. 

Como o processo de implementar os ciclos de aprendizagem no fundamental era 

demorado, pois havia um acompanhamento dos professores, o último ciclo (referente ao 

ensino médio), teve menor investimento de tempo, pois a mudança era gradual e acontecia 

diante da municipalização do ensino fundamental, o que requeria uma maior atenção da 

SEDUC na época.  

Apesar disso, houve formações para os docentes do ensino médio, socialização das 

experiências da escola (incluso os Liceus construídos no final dos 1990) e encontros regionais 

nas 20 Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (CREDES); a proposta 

curricular não ficou restrita ao ensino fundamental. Também como indicado em uma publicação 

do Ministério da Educação (MEC), o Projeto Escola Viva ganhou certa notoriedade, na 

perspectiva de que dizia respeito a uma proposta escolar em permanente construção.  

 



127 

Figura 13 – Desenvolvimento de atividade sobre a Escola Viva nos Liceus77 criados no Ceará, com destaque ao 

Laboratório de Biologia 

 
Fonte: Boletim do Ensino Médio (2001, p. 10). 

 

Cabe ressaltarmos que, conforme a entrevista cedida pelo professor Angico, as 

formações com o uso desse currículo eram mais direcionadas aos professores de Ciências do 

ensino fundamental do que aos professores de Biologia. Outro ponto que nos chamou a 

atenção sobre o Projeto Escola Viva no Ensino Médio é que o currículo traz uma proposta 

diferenciada de avaliação escolar. A Coordenadoria de Desenvolvimento Técnico-Pedagógico 

criada pelo secretário Naspolini desenvolveu de forma conjunta um modelo avaliativo 

baseado não no rendimento numérico do aluno, mas na avaliação conceitual.  

As fichas propostas pelo novo currículo (disponível no Anexo E) traziam critérios 

como participação, reflexão, criticidade, criatividade, autonomia, conhecimento e cooperação, 

em que o docente deveria descrever os avanços e dificuldades dos alunos ao longo de cada 

bimestre. Esse modelo trouxe alguns conflitos no campo educacional, com reações de escolas, 

gestores e docentes, como se pode perceber pelo Parecer nº0507/2001, em que professores 

consultam e questionam esse modelo avaliativo ao CEC. 

Conforme os entrevistados, a nova concepção de avaliação foi percebida pelos 

professores da rede como uma tentativa do estado de reduzir a taxa de reprovação. Essa 

polêmica merece um aprofundamento maior em estudos posteriores. Não identificamos 

estudos sobre esse modelo de avaliação no Ceará, contudo é possível caracterizar 

preliminarmente essas tensões. Sabemos que uma cultura de exames foi iniciada no Ceará nos 

 
77 Não identificado na imagem. 
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anos 1990, a qual tomou uma ênfase maior com o incentivo às políticas de responsabilização 

das escolas nos anos 2000 (ARAÚJO, 2016; VIEIRA, 2007), bem como devido ao foco nas 

avaliações externas com o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará 

(SPAECE)78 e os objetivos da SEDUC de estimular a aprovação nos vestibulares.  

Após isso, esse modelo avaliativo conceitual, assim como o próprio Projeto 

Escola Viva, foi abandonado. Para alguns entrevistados, tratou-se de mudanças na SEDUC e 

da ênfase em uma gestão por resultados em exames externos à escola, que se perpetuou nesse 

período. Vieira, Plank e Vidal (2019) mencionaram algumas mudanças nas políticas 

educacionais do Ceará, em especial o foco na gestão por resultados e na responsabilização, 

ampliado após os anos 2000, que gera até competição entre as escolas. Isso, segundo nosso 

entendimento, trouxe outros elementos para a produção curricular, propiciando a construção 

de matrizes curriculares e a ruptura com um modelo de currículo mais aberto, com poucos 

direcionamentos metodológicos, representado na Coleção Escola Viva.  

Depois de quase uma década de publicação do Projeto Escola Viva, uma nova 

tentativa de reforma é balizada por uma nova publicação, chamada Coleção Escola Aprendente, 

constituída de dois materiais complementares: Ciências da Natureza e suas tecnologias, 

publicado em 2008, e Matrizes Curriculares para o Ensino Médio, publicado em 2009.  

 
Figura 14 – Capas dos currículos oficiais para o ensino médio produzidos pela SEDUC dos anos 2008 e 2009 

 
Fonte: Ceará (2009). 

 
78 Voltado inicialmente para o ensino fundamental e depois expandido para as três séries do ensino médio em 

2007. Avalia a proficiência em Português e em Matemática.  
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De modo geral, as tentativas de mudanças curriculares seguiram uma periodização 

de quase 10 anos de diferença entre cada. Em seu contexto de produção, diferentemente dos 

outros currículos, o estado passou a investir mais no ensino médio, diante do processo de 

municipalização do ensino fundamental e do aumento do financiamento federal. Esse 

currículo de 2009 foi produzido, por exemplo, por financiamento do Projeto Alvorada, o 

mesmo que atuou investindo na construção de Laboratórios de Ciências no Ceará.  

A Coleção Escola Aprendente foi publicada79 no governo Cid Gomes (2007-

2015), sob a secretaria de Izolda Cela (atual vice-governadora do estado do Ceará). Foi 

elaborado através de discussões nas CREDES e de um evento denominado Seminário 

Estadual do Currículo do Ensino Médio80, em consonância com as mudanças nacionais no 

Ensino Médio. Nas palavras da coordenadora de produção: 

 
A gente queria, além de pensar em competências e habilidades, que o professor 

visualizasse, dentro daquelas competências e habilidades, quais eram os conteúdos 

que iam dar conta dessa dimensão, e aí veio a Escola Aprendente [...] Eles 

discutiam primeiro na CREDE, depois formavam uma comissão e vinham para 

Fortaleza; a gente sediava os encontros aqui na cidade. Eram encontros por área, e 

nós tínhamos quatro ou cinco de debates. Tivemos a colaboração das universidades 

nesse processo [...]. Em momento algum a gente pode dizer que a Escola 

Aprendente é fruto da ideia de poucas mentes brilhantes da secretaria. Não, ele é o 

resultado da discussão de todos os componentes curriculares de todas as CREDES. 

(Coordenadora C2). 

  

A seção de Biologia foi construída por três professores da rede estadual que 

haviam exercido funções técnicas na secretaria, dois deles haviam sido professores do Liceu 

do Ceará, fato que difere quanto à construção dos documentos anteriores, feito por professores 

universitários, que atuaram reforçando o prestígio da disciplina com base em uma tradição 

curricular acadêmica (GOODSON, 2001). O professor Angico (grifos nossos) esclarece 

alguns pontos sobre a produção do currículo de Biologia: 

 
A gente testou o que a gente propôs e acompanhou uma estrutura; você pode ver 

que a Coleção Escola Aprendente toda disciplina acompanha a estrutura. Você 

tinha que propor música, você tinha que propor filme, você tinha que propor leitura 

complementar, você tinha que propor metodologias em sala de aula, laboratório, e 

tinha que pôr no texto em si. As reuniões eram todas lá na SEDUC, e cada um 

ficava com uma parte para produzir. E aí produzir em casa mesmo ou lá na 

SEDUC, aí tinha reunião para aquele que produziu, e percebia se estava dentro da 

estrutura recomendada; se não tivesse, ajustava. E aí foram feitas várias revisões 

até chegar no final. Aí você tem que sempre pensar, você tem sempre que frisar, 

porque Ciências, o que pode ser Ciências de manhã já não pode ser à tarde. Então, 

naquela época essa proposta era top, vamos dizer assim, mesmo a ‘toque de caixa’, 

mesmo sem ter tempo, mesmo sem ter fonte de pesquisa. A gente tinha um prazo 

 
79 Conforme entrevista à coordenadora da obra, a produção se iniciou na gestão anterior.  
80 Não descrito nos documentos finais, mas lembrado pelos entrevistados. 
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para fazer tudo, tinha um mês. Depois chamaram a gente e disseram: ‘Olha, para 

publicar, só tem 20 dias!’. E, se não me engano, em 18 dias passaram a régua e 

puxaram do jeito que estava aí, aí foi se embora.  

 

Esse depoimento sugere certa centralização do processo de construção do 

currículo estadual em professores do Liceu do Ceará (autores da nova proposta de 2009), que, 

ao longo do tempo, formaram algum tipo de “liderança curricular”, com certo prestígio dentro 

da SEDUC, a ponto de construírem o currículo estadual de 2009. Esse processo nos remete 

aos estudos de Goodson (2001) pertinentes à busca por status e acreditação dentro da história 

curricular de uma disciplina escolar, que influenciam o prestígio acadêmico da disciplina e de 

seus profissionais.  

Esses professores do Liceu do Ceará eram docentes vistos com práticas 

diferenciadas81, que, desde os anos 1990, buscaram aprofundar os estudos em nível de pós-                

-graduação. Assim, reconhecemos nesta investigação lideranças institucionais de uma escola 

influenciando políticas curriculares do Ceará, o que é um aspecto pouco pesquisado, já que 

muitas pesquisas se centram na implementação dos currículos oficiais, conforme Lopes 

(2000). O depoimento do professor Angico também aponta as limitações para a reflexão mais 

ampla de concepções pedagógicas subjacentes aos currículos oficiais, diante do pouco tempo 

para o desenvolvimento da proposta. Como pode ser notado, o debate tornou-se limitado e o 

currículo foi construído de forma mais burocrática.  

Outra limitação no processo de construção pode ser inferida pela análise da matriz 

publicada em 2009, pois apresenta uma sequência de competências e habilidades idênticas aos 

PCN+ organizados pelo MEC, o que demonstra a regulação federal sobre os currículos 

estaduais e talvez a pouca autonomia na produção curricular. 

Goodson (2019) sugere que atualmente as tentativas de mudanças curriculares 

seguem um modelo em que a formulação da mudança é feita apenas por agentes externos à 

escola. Nesse sentido, vemos certa diferenciação da formulação da política curricular do 

Ceará, por captar professores das escolas públicas, embora no currículo de 1992 esses tenham 

sido invisibilizados e no currículo de 2009 tenham tido limitações na produção.  

Essa etapa de formulação da mudança curricular é uma arena com grupos 

dissonantes, que nesse caso tornaram os professores da escola pública e suas contribuições, de 

certo modo, tutelados pelos professores da universidade, o que reforçou hierarquias entre 

saberes produzidos na academia e na escola. 

 
81 Abordagens que não se restringiam apenas à exposição oral na sala de aula e que trouxeram algum tipo de 

inovação em seus contextos pedagógicos. 
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Também identificamos que os docentes do Liceu do Ceará participaram do 

processo de formulação de mudança ou promoção da mudança curricular, nos termos de 

Goodson (2012), por contribuírem ministrando formações continuadas sobre ou com os 

currículos oficiais, o que gera reflexão sobre a participação dos professores da escola pública 

na construção da mudança curricular (esses pontos serão abordados nos próximos capítulos). 

Entre os três documentos analisados, apenas a Coleção Escola Viva possuía um 

processo de produção curricular com maior participação dos docentes e foi inspirado tanto por 

experiências pedagógicas do Ceará quanto de Minas Gerais (Escola Plural)82. Nas palavras da 

professora B (idealizadora do projeto): “Foi uma prática que gerou uma proposta curricular 

e uma proposta curricular que buscou aperfeiçoar a prática”. 

Isso nos faz lembrar da importância da formação de coletivos profissionais mais 

autônomos, expressão referida por Arroyo (2013), nos quais os educadores são reposicionados 

como autores, desinferiorizando-os na produção curricular. A criação desses coletivos é um 

processo que tanto sofre influência83 quanto ajuda a produzir um pensamento curricular 

crítico nas redes de ensino. 

Nesse sentido, os professores fizeram parte de relações complexas que ligam 

currículo, autoria e poder. Há, desse modo, uma luta por autoria nos territórios curriculares, 

que tenta inserir no currículo outras experiências sociais (ARROYO, 2013), pois diz respeito 

a uma proposta nascida na sala de aula, construída por vários professores, que passa a ser 

assumida pela rede de ensino, diferentemente de outras propostas curriculares de alguns 

estados, das quais os autores são técnicos e desconhecidos. Esses aspectos resultaram em 

tentativas de equilíbrios de forças com a construção de um currículo com base em coalizões 

de professores; seus resultados a curto e longo prazo não estão claros na educação cearense.  

Outro aspecto que precisa ser ressaltado sobre as análises feitas até este ponto 

deste trabalho é que não houve uma linearidade ou um continuum entre cada projeto 

curricular. Ao contrário, houve projetos pedagógicos e educacionais que disputavam espaço e 

que tentavam influir sobre os currículos oficiais. Ainda que as narrativas não os denominem 

de modo categórico, há menções breves sobre o contexto educacional de cada época 

enfatizando distintas finalidades para as escolas cearenses, o que promoveu tensões na 

construção curricular. 

 
82 O projeto foi implementado na capital mineira com a participação de Miguel Arroyo, quando esteve como 

secretário de educação. O projeto foi construído sob distintas orientações partidárias em Belo Horizonte pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT) e no Ceará pelo Partido da Social Democracia (PSDB). 
83 Arroyo (2013) considera essa compreensão de autoria curricular como influência do campo da Sociologia 

Crítica e da Pedagogia Histórico-Crítica. 
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5.2 Princípios e conceitos norteadores dos currículos oficiais 

  

Quanto às características gerais dessas três propostas curriculares, notamos que as 

Propostas Curriculares para Física, Química, Biologia e os Programas de Saúde (1992) 

evidenciam descrições específicas das finalidades de cada disciplina, bem como a 

apresentação de uma lista de objetivos, conteúdos e sugestões metodológicas, que são 

apresentados em quadros, como grades. Gimeno Sacristán (2000) apontam que essas 

características do currículo como lista de conteúdos ajudam a assegurar a regulação, o 

controle e a inspeção, por isso são comuns em modelos mais centralizadores de 

desenvolvimento curricular. Para esse autor, pelo menos três fatores tentam manter essa 

lógica de construção curricular, que são o forte academicismo, a organização dos docentes e a 

necessidade de regulação dos administradores.  

Os currículos oficiais mais recentes, após 1996, distanciam-se desse modelo 

discursivo, em parte, por apresentarem longas enunciações, contextualização da educação 

científica, sentidos do aprendizado em cada disciplina, citações de autores da área de 

Educação e Ensino de Biologia, e menção às políticas curriculares nacionais, em especial aos 

PCN e PCNEM, que repercutiram sobre a inserção de conceitos e princípios pedagógicos nos 

currículos cearenses analisados.  

Esses aspectos indicam algum tipo de renovação de modelos curriculares, como 

identificado por Batista et al. (2015) em relação à maior explicitação de fundamentos e 

princípios pedagógicos, indicando ainda diferentes tipos de exigências que recaem sobre os 

docentes. A formação qualitativa dos professores normalmente não acompanha a quantidade 

de exigências explicitadas nos currículos oficiais, isso é um ponto problemático (GIMENO 

SACRISTÁN, 2000), considerando o crescente volume de conceitos e princípios explicitados 

nos currículos oficiais do Ceará. Esses podem servir de slogans a burocratas da educação e 

podem diminuir a autonomia institucional na escola (APPLE, 1982). Algumas das influências 

pedagógicas estão descritas no quadro comparativo adiante (Quadro 12). 

 
Quadro 12 – Princípios e conceitos norteadores expressos nos currículos oficiais 

(continua) 

Foco da 

análise 
Descrição 

1992 2000 2009 

Propostas Curriculares para 

Física, Química, Biologia e 

Programas de Saúde 

Coleção 

Escola Viva 

Coleção 

Escola 

Aprendente 

Presentes no 

currículo de 

modo geral 

Apresentação de listas conteúdos X  X 

Reflexão do currículo pelo docente 

na escola 
X X X 

Qualidade educacional para todos X X X 
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Quadro 12 – Princípios e conceitos norteadores expressos nos currículos oficiais 

(conclusão) 

Foco da 

análise 
Descrição 

1992 2000 2009 

Propostas Curriculares para 

Física, Química, Biologia e 

Programas de Saúde 

Coleção 

Escola Viva 

Coleção 

Escola 

Aprendente 
 

Presentes no 

currículo de 

modo geral 

Cultura do sucesso escolar e de 

práticas eficientes 
 X X 

Competências e habilidades  X X 

Interdisciplinaridade e 

contextualização 
 X X 

Educação para a cidadania  X  

Formação para o trabalho e 

exercício da cidadania 
 X X 

Mais 

evidentes no 

currículo de 

Biologia 

Construtivismo  X  

Mudança conceitual e movimento 

das concepções alternativas 
 X  

Pressupostos mais críticos sobre 

ciência e tecnologia 
X X X 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Outro ponto a considerar é a persistente organização do currículo em disciplinas 

não integradas, que, para Apple (1982), representa uma forma encontrada de melhor 

distribuição de conhecimento escolar de alto nível no espaço escolar para uma estrutura 

econômica em que esses currículos foram produzidos. Reitera uma lógica acadêmica de 

acúmulo de informações que potencialmente cada disciplina pode fazer de modo isolado, 

embora a disciplina Biologia tenha tido mudanças em seu arranjo curricular. 

Cabe ressaltar que essa defesa de um currículo disciplinar entra em disputa com 

visões que buscam implementar integração84 entre as disciplinas e que buscaram (e buscam 

até os dias atuais) produzir novos arranjos curriculares. 

Conseguimos delimitar quando novos arranjos curriculares se implementaram no 

estado. Nesse sentido, os novos arranjos curriculares reformularam a apresentação de 

objetivos, substituindo-os pela ideia de competências e habilidades, que, com exceção da 

Coleção Escola Viva, continuaram com listas extensas de conteúdos e sugestões 

metodológicas para os docentes. Não podemos esquecer que esses novos arranjos buscaram 

naturalizar-se dentro da história curricular; como pontuam Moreira e Silva (2011), essa 

naturalização precisa ser questionada. 

Sobre esses pontos, Moreira (2012) esclarece que mesmo docentes universitários 

das disciplinas de currículos e programas apresentam dificuldades em repensar o arranjo 

 
84 Como será evidenciado logo em diante, um dos novos discursos pedagógicos que atravessam os currículos 

oficiais cearenses é a interdisciplinaridade. Embora essa possa trazer benefícios nas relações de ensino e 

aprendizagem, esses novos discursos pedagógicos ajudam naturalizar a ideia de que o grande problema no 

ensino é o fato de ser disciplinar. 
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curricular de suas disciplinas para além de uma lista de objetivos e conteúdos. Entre as causas 

disso, está a falta de recomendações práticas dos teóricos críticos em distinção aos autores 

tecnicistas que inspiram o pensamento curricular brasileiro. Diante disso, há, às vezes, certo 

sincretismo de correntes distintas como parte do seu pensamento curricular e pedagógico, e 

não necessariamente uma cópia dos modelos curriculares estrangeiros. 

Desse ponto de vista, notamos alguns aspectos sobre o pensamento pedagógico. 

Nos currículos oficiais analisados existe uma proposição de flexibilidade curricular, pois são 

apresentados aos docentes como “orientações”, sem inibir uma reflexão pelo professor na 

escola. Desse modo, constroem um discurso que possibilita a sua possível inserção e encoraja 

o professor a interpretar e modificar cada proposta em um tom menos impositivo, como 

mostram os excertos: 

 
Solicita-se ao professor uma reflexão sobre ela, testá-la na sua prática docente, 

fazer avaliações usando e onde necessárias e enviar sugestões para que, mediante um 

plano de acompanhamento, seja obtido um instrumento construído de forma 

democrática, capaz de provocar transformações no fazer pedagógico de cada 

professor. (CEARÁ, 1992, p. 3, grifo nosso). 

 

Não é um documento pronto e acabado. Cumprirá, portanto, na sua 

implementação, um papel muito importante: será instrumento do laboratório que 

os(as) professores(as) realizarão em suas salas de aula. Por isto é uma versão 

preliminar, devendo resultar em uma nova versão que, caso seja a mesma ou 

sofra pequenas/grandes modificações, por certo estará validada pelo dia a dia 

da escola na busca de sonho e da superação de desafios de alunos e professores. 

(CEARÁ, 2000, p. 16, grifos nossos). 

 

A mencionada coleção pretende contribuir com atividades diversas e simples sem, 

no entanto, interferir na autonomia do professor e no projeto pedagógico 

definido pela escola. Esperamos, contudo, que a Coleção Escola Aprendente 

provoque e motive o professor a embarcar nos novos rumos da escola instituídos nas 

ações estratégicas complementares do Programa Aprender Pra Valer, fortalecendo a 

aprendizagem dos alunos. (CEARÁ, 2008, p. 7, grifo nosso). 

  

Esses trechos trazem uma visão diferenciada do currículo prescrito, que tanto se 

manifesta nos currículos que foram construídos por especialistas quanto nos currículos com a 

participação de mais professores. Isso pode sugerir uma visão de gestão curricular baseada em 

um modelo racional interativo85, que considera a participação de mais atores na tomada de 

decisões, portanto não tão centralizador. Para alguns pesquisadores, esse é o modelo 

considerado mais ideal, já que existe a necessidade de regulação (mesmo que uma regulação 

mínima) e de considerar a autonomia docente. O processo de descentralização e centralização 

 
85 Gimeno Sacristán (2000) apresenta esse modelo com base em Skilbeck (1972), apontando também um 

modelo racional dedutivo (de decisões centralizadoras) e um modelo intuitivo (no qual os professores são os 

únicos que tomam decisões). 
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deveria ser mais equilibrado, pois ambos sozinhos não garantem aumento de qualidade do 

sistema educativo (GIMENO SACRISTÁN, 2000). 

Por outro lado esses discursos pedagógicos de flexibilidade curricular, também 

podem significar uma tentativa de amenizar a regulação e dissimular o controle curricular nas 

escolas, visto que ao sair do contexto da ditadura militar no final dos anos 1980 eram 

necessárias enunciações mais condizentes com o discurso democrático, que não remetessem a 

visões autoritárias. De todo modo, os currículos oficiais abrem espaço, de forma explícita, 

para os docentes interpretá-los. 

Apenas a Coleção Escola Viva (construída por mais docentes da rede estadual) 

traz um maior aprofundamento sobre concepções curriculares e explicita visões de homem, 

sociedade, educação e escola. Tal como consta no excerto, o currículo oficial é apontado 

como uma construção democrática, portanto não tão prescritivo: 

 
O currículo que avança do sentido tradicionalmente entendido no meio educacional 

como grade, lista, rol de conteúdos, de disciplinas, dos índices de livros didáticos 

para um pacto celebrado entre várias instâncias da sociedade [...]. De homem 

como ser histórico e social que pensa, raciocina, deduz e abstrai e também como 

alguém que sente, se [sic] emociona, deseja, imagina e se sensibiliza. Um ser que, 

em suas relações sociais consigo, com outros e com o mundo, forme-se um homem 

integrado, participativo, ousado, reflexivo, crítico, autônomo, livre de preconceito, 

criativo, curioso, investigador, solidário, cooperativo e construtor de sua realidade. 

[...] Uma escola viva, que é inovadora e democrática; polo cultural da comunidade; 

prepara o aluno para a vivência de direitos plenos e que constrói o seu 

caminho, buscando construir uma história de sucesso que seja especialmente uma 

história de sucesso do aluno. (CEARÁ, 2000, p. 18-19, grifos nossos). 

  

Outro aspecto que é relevante destacar é a intencionalidade manifestada nos 

documentos em ofertarem um currículo que possa propiciar uma escola pública de qualidade 

para todos os alunos. As políticas educacionais nos anos 1990 no Ceará foram inspiradas pela 

Declaração Mundial de Educação para Todos (Jomtien, Tailândia, 1990), desse modo os 

currículos oficiais retomam discursos sobre qualidade do ensino médio em alusão genérica a 

esse documento. Moreira (2012) infere que essas menções estavam presentes no governo de 

Sarney, através do documento “Educação para Todos”, publicado em 1985. Como se refere o 

fragmento adiante, essa preocupação já se estabelecia no início dos anos 1990, antes da 

promulgação da LDB de 1996: 

 
A presente proposta curricular é parte integrante do Programa de Redefinição 

Curricular, voltado para a melhoria do ensino das escolas estaduais, um dos eixos da 

política educacional do Governo do Estado do Ceará, apontando para a construção 

de uma escola pública de melhor qualidade para todos. (CEARÁ, 1992, p. 3, grifo 

nosso). 
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Essa é uma das principais preocupações que fazem parte de um discurso oficial do 

Ceará, mais explícitas nos documentos analisados até o final dos anos 1990, o que aponta 

certa antecipação dessa discussão sobre qualidade educacional no Ceará antes das novas 

diretrizes nacionais. Trata-se de um movimento de renovação no cenário educacional.  

O Ceará passou por uma redefinição das ações do poder público com foco no 

ensino público de qualidade, diante da problemática da massificação do ensino, da diminuição 

do prestígio das escolas públicas, como o Liceu do Ceará, o Colégio Justiniano de Serpa86, 

entre outros. Esse processo de redefinição de prioridades quanto às políticas educacionais 

apresenta como um dos seus marcos o episódio político de maio de 1991 (anterior à LDB de 

1996), em que o governador Ciro Gomes87, nas escadarias do Colégio Justiniano de Serpa, 

lança o documento “A escola pública: a revolução de uma geração”, que ajudou a 

problematizar o tema junto à sociedade cearense (ANDRADE; CHAVES; ANDRADE 

FILHO, 2016). Esse episódio também é relembrado por nossos entrevistados. 

Esse documento foi publicado antes da construção das novas propostas 

curriculares analisadas nesta pesquisa, que são de 1992. Assim, foram desenvolvidos em um 

período em que a Lei nº 5.692, de 1971, ainda regulamentava o ensino, o queressalta sua 

importância. Essas produções sobre a escola pública, bem como as ações que se 

concretizaram posteriormente, estavam alinhadas às orientações do Banco Mundial para os 

países emergentes, pois buscaram imprimir uma noção de qualidade diante dos interesses do 

mercado do Ceará. Os estados do Ceará, São Paulo, Minas Gerais e Paraná são os precursores 

das reformas do ensino médio, sob a influência de organismos internacionais, nos anos 1990 

(ZIBAS, 2005). 

A partir disso, conforme Naspolini (2001), foram intensificadas ações para 

aumentar a taxa de aprovação, a exemplo da implementação do Projeto Escola Viva e do 

Programa um Professor um Computador, que facilitava o acesso a computadores por 

professores de área de Ciências da Natureza (incluso os de Biologia), bem como de projetos 

como o Tempo de Avançar (Telecurso, 2000), em parceria com a Fundação Roberto Marinho. 

Marcam também o final dos anos 1990 grandes negociações com o Banco Mundial em prol 

dos desafios de se cumprir as metas para a qualidade em educação.  

 
86 Foi criado no século XIX com o nome de Escola Normal até receber a denominação mais atual, em 1938. É 

um dos colégios mais antigos do Ceará. 
87 O governador Ciro Gomes, após assumir o mandato, por meio da SEDUC, promove a construção das novas 

diretrizes curriculares de 1992, substituindo as anteriores, da década de 1970. 
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Ao mesmo tempo que esses discursos sobre o currículo foram apresentados como 

partes de um pensamento curricular e pedagógico modernizantes, com foco na oferta de uma 

escola pública de qualidade, as propostas curriculares assumiram um direcionamento para que 

uma cultura do sucesso escolar (atrelada a cultura de avaliação de massas e ranqueamento), 

com práticas pedagógicas mais eficientes, pudesse ser implementada pela escola, o que, por 

sua vez, dialogava com as perspectivas tradicionais do currículo, centradas no “currículo 

tecnocrático”. 

 
Todas estas ações visam à construção de uma escola viva, assim concebida em razão 

do seu projeto político-pedagógico, que fomenta uma ação educativa alegre, 

prazerosa e interessante, ao mesmo tempo que é competente e bem-sucedida no 

desenvolvimento de aprendizagens significativas. Uma escola que é o polo cultural 

da comunidade e mobilizadora de esforços para assegurar o sucesso escolar. 

Nesta perspectiva, uma escola que trabalha tenazmente para que os alunos 

aprendam o que precisa ser aprendido, nos momentos em que deve ser 

aprendido. (CEARÁ, 2000, p. 15, grifos nossos). 

 
O desafio agora é dar suporte para que esse professor, dotado de conteúdos 

específicos e conhecedor do nível de aprendizagem de seus alunos, possa 

trabalhar espaços e formas de aprendizagem diferenciadas, contudo, efetivas. 

(CEARÁ, 2008, p. 7, grifos nossos). 

  

Assim, o que percebemos é uma orientação sobre como o currículo escolar 

deveria ser, que toma como horizonte a ideia difusa de eficiência dos processos de ensino. 

Isso, conforme Apple (1989) e Silva, T. (2015), pode ser compreendido como traços de um 

discurso curricular baseado em modelos administrativos e industriais, que fundam o 

pensamento curricular tradicional. Por sua vez, mascara como o capitalismo se utiliza do 

currículo para reproduzir desigualdade de classes. 

Desse modo, é preciso delimitar melhor e problematizar o que se considera como 

eficiência, visto que essa pode ser engendrada como a operacionalização de objetivos 

preestabelecidos, como o maior rendimento em exames e um ensino irrealista, pretendendo que 

todos os alunos aprendam tudo o que professor propõe. Essas opções pressupõem um currículo 

análogo ao modelo fabril, com a operacionalização de processo de produção e a construção de 

produtos finais homogêneos. Nesse caso, o próprio aprendizado dos alunos é o produto. Esses 

são princípios pedagógicos e curriculares que dialogam com a lógica do mercado.  

Por sua vez, influenciados pelas diretrizes nacionais, após a segunda metade dos 

anos 1990, os currículos oficiais cearenses se apropriaram dos conceitos de competências, 

habilidades, interdisciplinaridade, contextualização e cidadania, o que os redirecionou para 

uma descrição diferenciada de conteúdos e recomendações metodológicas, situando esse 

processo como uma grande reforma para o ensino médio:  
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O desenvolvimento dessas competências e habilidades básicas comuns a todos os 

educandos é uma garantia de democratização e, como tal, servirá de parâmetro para 

a avaliação de educação nacional. (CEARÁ, 2000, p. 21, grifos nossos). 

 

Consolidar e aprofundar as competências e habilidades desenvolvidas no ensino 

fundamental, aprimorando o educando como pessoa humana [...]. (CEARÁ, 2000, p. 31). 

 

Ao propor uma nova organização curricular para o Ensino Médio, em seus 

principais elementos, as DCNEM determinam a construção do currículo, através de 

uma base nacional comum, na qual a organização desse currículo deve priorizar o 

desenvolvimento de competências e habilidades básicas. O desenvolvimento 

destas, segundo as DCNEM, além de servir de parâmetro para avaliação da 

educação básica, deve também promover a preparação do educando, tanto 

para o prosseguimento de seus estudos quanto para sua inserção no mundo do 

trabalho. E nessa perspectiva que as Matrizes Curriculares do Ensino Médio foram 

concebidas no estado do Ceará, com a intenção de direcionar uma organização do 

currículo, constituída por competências/habilidades, de forma a orientar as escolas 

da rede pública. (CEARÁ, 2009, p. 5, grifos nossos). 

 

A Coleção Escola Viva buscou definir esses novos conceitos para os docentes, 

enquanto a Coleção Aprendente, do ano de 2009, não os descreve com profundidade. Seus 

autores ainda estavam se apropriando desses novos conceitos. Os autores dessas coleções 

contam um pouco sobre como foi esse processo: 

 
[...] Na época, a gente tava mudando para os conteúdos conceituais, procedimentais 

e atitudinais. Aquela era muita mudança pra cabeça da gente. A gente, mesmo na 

secretaria, tinha estudado era os conteúdos mesmo. No ciclo de formação, eles 

traziam a visão do César Coll, que era o grande mentor da nossa proposta. A gente 

tinha que aprender; para isso, nós bebemos muito na Escola Plural de Minas 

Gerais. Pelo menos duas vezes por ano, a gente trazia uma pessoa de Minas Gerais 

[...]. Nós estudávamos sobre o Perrenoud, na época ele nem era conhecido. 

(Professora B, descrição de parte do pensamento pedagógico da Coleção Escola 

Viva, grifos nossos).  

 

A questão das competências e habilidades foram fundamentais para os Parâmetros 

Curriculares; elas foram fundamentais para nortear essa proposta, fundamental 

mesmo! A gente não tinha isso, não existia esse negócio, e tanto não existia que 

foi preciso a gente compreender o que são competências e habilidades. Muita 

gente que achava que era a mesma coisa, muita gente achava que uma levava a 

outra e que uma não tinha nada a ver com a outra, quer dizer, era uma confusão. 

Depois que a gente conseguiu o foco principal, então, conseguiu entender que uma 

competência tem várias habilidades, foi que o negócio andou. (Professor Angico, 

quanto ao currículo oficial de Biologia, grifos nossos). 

  

As falas revelam as tensões sobre a produção curricular quanto aos novos slogans 

educacionais e as inspirações quanto ao uso dos conceitos de competências e habilidades no 

currículo escolar, como César Coll e Philippe Perrenoud. Diante disso, não podemos deixar de 

problematizar sobre o uso desse conceito como uma aproximação à racionalidade de Tyler, 

que é parte do pensamento curricular tradicional e que busca preparar o estudante para o 

mercado de trabalho. 
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Se a vertente eficientista nos objetivos foi parte inicial do debate curricular em um 

contexto de crescente industrialização, as competências e habilidades remodelam esse debate 

com foco em um mercado de trabalho instável, que requer trabalhadores adaptáveis a essas 

mudanças. As competências e habilidades são o cerne de políticas curriculares neoliberais nos 

anos 1990 no Brasil e no Ceará. Por sua vez, esse conceito também se afasta da racionalidade 

tyleriana, quando busca implementar a ideia de que o conhecimento é relevante por gerar a 

ação, não por si mesmo, o que gera distintas interpretações (ARROYO, 2013; MACEDO; 

LOPES, 2011).  

Embora haja essa dualidade, as noções de competências se alinham às concepções 

construtivista-cognitivistas ou comportamentalistas, pois pretendem mudar a escola para a 

construção de conhecimentos e a criação de características observáveis, que interessam aos 

sistemas de avaliação e ao mercado produtivo (MACEDO; LOPES, 2011), buscam 

implementar uma lógica curricular baseada na razão instrumental e no controle (GIROUX, 

1986). Essas tendências marcam o pensamento pedagógico no ensino de Ciências dos anos 

1990 e se expressam nos currículos analisados criados após 1996.  

Não podemos deixar de mencionar que o ensino por competências apresenta 

divergências: não é um consenso na literatura acadêmica (RICARDO, 2010). Alguns 

currículos de Biologia fusionam essa vertente com uma delimitação esmiuçada de conteúdos, 

tal como realizado pelo Currículo Mínimo de São Paulo, analisado por Sousa (2019) e 

identificado no currículo de 2009 do Ceará, o que demonstra contradições quanto a essa 

construção curricular. Sabemos ainda que esse currículo cearense de 2008 e 2009 foi 

publicado como coleção e matriz curriculares88, que atualmente inspiraram a construção de 

descritores da matriz de referência das avaliações externas usadas pelo Ceará (CEARÁ, 

2020), evidenciando toda uma lógica de associação entre o currículo e a avaliação em larga 

escala bem estabelecida nos ensinos fundamental e médio nesse estado.  

As competências e habilidades no currículo são usadas em sistema complexo de 

tentativas de verificar rendimentos dos alunos, com efeitos de estabelecer maior prestígio às 

escolas e docentes. A maior parte das pesquisas realizadas volta-se para o ensino fundamental 

(ARAÚJO, 2016), desse modo é necessário um maior aprofundamento entre a relação dos 

currículos estaduais, as avaliações externas e as culturas escolares no ensino médio.  

Faz parte do pensamento pedagógico cearense a presença de outros elementos. 

Antes da produção dos PCNEM em 2000, a comunidade que pesquisava sobre o Ensino de 

 
88 Como anteriormente apontado, Matriz Curricular de Ensino e Referenciais Curriculares Básicos (RCB). 
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Biologia já mencionava o princípio de contextualização e interdisciplinaridade. Nesta 

investigação, não houve menção a esses antes das mudanças curriculares proporcionadas pela 

LDB de 1996 (Lei nº 9.394), que instituiu as DCNEM. Em especial, esses conceitos estão 

presentes nos currículos de 2000 e 2009:  

 
O redirecionamento do Ensino Médio no Estado do Ceará orienta-se pela concepção 

global e interdisciplinar de currículo, da qual faz parte, sobretudo, a crença na 

pessoa humana. (CEARÁ, 2000, p. 20, grifo nosso). 

 

Atende assim aos princípios básicos da interdisciplinaridade, entendida como 

diálogo constante no interior de cada área de conhecimento e entre as áreas de 

conhecimento e a contextualização, concebida como a vinculação do conteúdo ao 

social, buscando aproximar o aluno da sua cultura. (CEARÁ, 2009, p. 69, grifos 

nossos). 

 

Fazenda (2012) aponta que a interdisciplinaridade surge como um modismo nos 

anos 1970, muito embora apenas nos anos 1990 as práticas interdisciplinares se expandiram 

no Brasil e são legitimadas como slogan educacionais. Moraes (2005) define a 

interdisciplinaridade como uma abordagem epistemológica que busca romper os limites entre 

as disciplinas, e tenta estabelecer o diálogo entre elas com temas comuns e com o trabalho 

coletivo. Tanto a interdisciplinaridade, como a contextualização são princípios norteadores 

dos documentos oficiais do final dos anos 1990 no Brasil. Kato e Kawasaki (2011) 

identificaram que fazem parte do discurso presente nos documentos oficiais brasileiros onze 

concepções de contextualização, que oscilam em dizer que contextualizar envolverelacionar 

os conteúdos escolares com a realidade cotidiana, histórica, social e cultural do aluno. 

Assim, não existe um único modo de compreender a interdisciplinaridade e a 

contextualização. A interdisciplinaridade, por exemplo, pode apresentar-se como uma tentativa 

de dissolução das disciplinas89 ou mesmo como uma compreensão da realidade a partir delas. 

Esta última ideia é a visão mais aproximada ao discurso inserido nos currículos cearenses, uma 

vez que destacam todas as disciplinas escolares e competências específicas a elas.  

Como apontado por Busnardo e Lopes (2010), esses discursos sobre 

interdisciplinaridade e contextualização são prevalentes na comunidade disciplinar do Ensino 

de Biologia e buscam legitimidade dentro do campo com base nas orientações curriculares 

nacionais do fim dos anos 1990, em especial por serem princípios que podem motivar a 

aprendizagem e podem ajudar a inserir saberes não acadêmicos ou mesmo promover a 

formação para o mundo produtivo. Precisamos reconhecer que nesse contexto existem 

 
89 Aspecto questionável e com tensões no campo teórico e prático. 
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processos de legitimação das políticas curriculares pelos acadêmicos e com contribuição 

desses na naturalização do discurso sobre interdisciplinaridade. 

 Sob nossa concepção, a ideia de interdisciplinaridadepode servir a finalidades 

sociais distintas no currículo de Biologia, não necessariamente ligadas a um pensamento 

curricular tradicional ou crítico. Por seu discurso generalista, pode ser tão obscura quanto 

inócua. Outros princípios e conceitos impressos nos textos curriculares seguem essa linha. 

Atualmente o discurso sobre interdisciplinaridade ajuda a produzir novos sentidos 

sobre a disciplina Biologia nas produções de políticas curriculares nacionais, tais como a 

BNCC, em que essa disciplina fica diluída na área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, já que foi aos poucos naturalizada pelas políticas curriculares nacionais e 

estaduais anteriores, o que nos faz refletir sobre a materialização desses discursos que 

participam de movimentos poderosos sobre a produção das disciplinas escolares, com 

distintos interesses em jogo. 

Em relação à quantidade, há um destaque maior a outros conceitos e princípios 

apenas na Coleção Escola Viva do ano 2000, sendo apresentados de modo espiral. Em 

especial, a educação para a cidadania é apontada como aspecto central para a nova 

organização curricular, como pode ser evidenciado na Figura 15. 

 
Figura 15 – Princípios e conceitos estruturadores da Coleção Escola Viva 

 

Fonte: Adaptado de Ceará (2000, p. 28). 
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Uma explicação mais clara sobre esse ponto pode ser identificada no fragmento 

adiante:  

 
O exercício da cidadania é um outro contexto relevante a nortear o currículo do 

Ensino Médio. Essa tendência, na perspectiva de nova LDB, deve contaminar toda 

a organização curricular. Isso dá ênfase especial para as práticas sociais e 

políticas e as práticas culturais e de comunicação como parte integrante do 

exercício do cidadão. Incluem-se também contextos da vida pessoal, do cotidiano e 

da convivência, bem como outros considerados necessários, face as novas 

exigências colocadas pelo desenvolvimento tecnológico e social. (CEARÁ, 2000, 

p. 27, grifos nossos). 

  

Essa mesma ideia repete-se pelo menos umas cinco vezes na atual LDB (Lei 

nº 9.394/1996) e nos documentos curriculares nacionais, como PCN e DCN (BRASIL, 1996, 

2010). A ideia de formação para a cidadania tornou-se recorrente a todo o currículo, associada 

à formação para o trabalho. Moreira e Silva (2011) advertem que, embora essa formação para 

a cidadania tenha uma influência democrática, pode ter sutis mecanismos de controle social, o 

que suscita questionamentos aos modelos de cidadania presentes nos currículos de Biologia. 

Alguns autores, como Piassi (2011), Pinhão e Martins (2016), Teixeira (2000) e 

Toti (2011), vêm tecendo problematizações sobre esse termo, buscando desvelar os diferentes 

discursos no Ensino de Ciências. De toda maneira, o que queremos evidenciar nesta pesquisa 

é a inserção dessa ideia como parte de um discurso que remete às concepções curriculares e 

pedagógicas dentro da história curricular. Não pretendemos analisar as distintas noções de 

cidadania construídas nos currículos.  

Consideramos que formar para a cidadania é uma questão curricular diante das 

diferentes finalidades possíveis do currículo escolar, que pressupõe tipos de conhecimentos e 

consequentemente tipos de currículos (SILVA, T., 2015). Essa educação ligada à cidadania 

também é uma forma de repolitizar os currículos, com a invenção de temas mais críticos; ao 

mesmo tempo, esse modelo se torna condicionado a uma escolarização considerada exitosa, 

que produz indivíduos ordeiros e conscientes. Nesse sentido, o estudante (visto como 

subcidadão), só se torna cidadão após vivenciar o currículo escolar, o que é equivocado 

(ARROYO, 2011). 

A educação para a cidadania ganha um tom salvacionista, uma perspectiva 

redentora dos problemas sociais, que vai além do espaço escolar. Desse modo, 

compreendemos que a ideia de cidadania pode ser apropriada tanto por pensamentos 

curriculares e pedagógicos mais tradicionais, com o foco na operacionalização de objetivos, 

de competências e de habilidades, como pode orientar-se por pensamentos pedagógicos 

progressistas, que reconhecem os diferentes grupos que lutam por espaço curricular.  
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Por exemplo, junto à ideia de cidadania, a Coleção Escola Viva evidencia uma 

proposta curricular voltada ao aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e 

aprender a ser. Essas são manifestações de um pensamento pedagógico produtivista, que 

Saviani (2013) delimita de neoconstrutivismo90 e neoescolanovismo. Estão presentes também 

noções sobre diversidade cultural e ideais democráticos no currículo oficial, que foram 

amplamente difundidos no contexto dos anos 1990, o que gera questionamentos sobre se essa 

educação para a cidadania que se estabeleceu no Ensino de Biologia corresponde a uma 

orientação pedagógica que torna o docente transmissor de informações e o aluno um mero 

consumidor (GIROUX, 1986).  

Em uma análise apenas das seções sobre o currículo de Biologia, podemos notar 

também a presença de referências ao construtivismo e ao Movimento de Concepções 

Alternativas (MCA). A Coleção Escola Viva apresenta uma seção inteira para discutir sobre 

educação científica e destaca algumas linhas teóricas, como as de Vygotsky e de Piaget, e a 

teoria da mudança conceitual como norteadoras da prática educativa dos professores da área 

de Ciências: 

 
Duas perspectivas teóricas dominantes, aliás com aspectos bem comuns, têm 

norteado atualmente as concepções de ensino de aprendizagem em Ciências, a saber: 

a teoria de equilibração de Piaget e o movimento conduzido nas últimas décadas, 

denominado de Movimento das Concepções Alternativas (MCA) [...]. Esta linha de 

pesquisa que hoje congrega educadores e cientistas certamente deve nortear o 

aprendizado das Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias no Ensino 

Médio, no sentido da produção de um conhecimento efetivo, de significado próprio, 

e não somente propedêutico. (CEARÁ, 2000, p. 68). 

  

Podemos situar essas descrições sob diferentes aportes pedagógicos, já apontados 

como tendências no Ensino de Biologia, como o cognitivismo (sobre a influência marcante de 

Piaget), a linha sociocultural (a partir dos estudos de Vygotsky) e o construtivismo, que 

valoriza a construção do conhecimento pelos alunos e o seu conhecimento prévio 

(CARNEIRO, 1998; KRASILCHIK, 2016). Nessa linha, o MCA buscou identificar o 

pensamento espontâneo do aluno para substituir esse conhecimento por conceitos mais 

próximos aos produzidos pela ciência, o qual atualmente não é tão respaldado em pesquisas91 

(POZZO; CRESPO, 2009; MORTIMER et al., 2014; SIMÕES NETO; AMARAL, 2017), o 

que nos traz algumas reflexões sobre o contexto dos anos 1990, em que esse movimento mais 

 
90 Os autores do currículo de 1992 mencionaram o paradigma construtivista como linha teórica que inspirou 

esse currículo. No entanto, não foram identificadas referências explícitas na proposta curricular.  
91 Outros modelos, mais coerentes, sobre a aprendizagem de conceitos científicos, são apontados por Pozzo e 

Crespo (2009), em que os estudantes não abandonam os seus conhecimentos prévios. Na realidade, existe 

uma coexistência entre os conhecimentos trazidos pelos alunos e os construídos na escola. 
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se efetivou. Talvez esse movimento possa ter sido um dos mecanismos usados nas disciplinas 

escolares para enfatizar a substituição de conhecimentos de baixo status (produzidos pelos 

alunos) por de alto status (produzidos por especialistas). Desse modo, poderíamos 

compreender esse movimento pedagógico como associado à tradição acadêmica das 

disciplinas escolares. 

Carneiro (1998) evidencia que, antes dos anos 1990, algumas tendências do 

pensamento pedagógico permearam o Ensino de Ciências, como o tecnicismo (em seu aporte 

teórico-comportamentalista), o escolanovismo (em sua valorização do método científico e do 

emprego de uma abordagem psicológica dos conteúdos) e a ciência integrada (em sua ênfase 

na maior relação entre as Ciências Naturais, excluindo as Ciências Sociais). Já no início dessa 

década, a autora aponta a presença de diferentes tendências que se mesclam às demais, entre 

elas o construtivismo, a valorização da identificação das concepções alternativas dos alunos e 

o olhar mais crítico sobre a ciência e a tecnologia.  

Sobre esse último ponto, todos os currículos apresentam pressupostos mais 

críticos quanto à Ciência e Tecnologia desde os anos 1990. Apesar disso, apenas os 

documentos mais recentes, de 2008 e 2009, fazem uma menção direta ao Movimento da 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS): 

 
[...] O conhecimento científico não é uma verdade pronta, acabada, indiscutível, e 

sim passível de alterações e mudanças. (CEARÁ, 1992, p. 63). 

 

Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais, na sua vida 

pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida 

social. (CEARÁ, 2000, p. 72, grifo nosso). 

 

Articular o conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva 

interdisciplinar. (CEARÁ, 2000, p. 71, grifo nosso). 

 

Compreender a relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade representa a 

ampliação das possibilidades de compreensão do mundo e de participação 

efetiva no mesmo. (CEARÁ, 2008, p. 69, grifo nosso).  

 

Esse movimento é considerado por Teixeira (2000) como próximo de tendências 

pedagógicas progressistas, o que entendemos como um pensamento pedagógico que se opõe 

ao tecnicismo, escolanovismo e demais linhas não críticas. Compreendemos, com base nos 

estudos de Goodson, que talvez esse movimento se integre ao currículo de Biologia, 

reforçando tradições utilitárias, com conhecimentos voltados às questões sociais. Esses 

podem ser delimitados melhor na próxima subseção.  
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5.3  Finalidades, conhecimentos e modalidades didáticas expressas nas propostas 

curriculares para a disciplina Biologia 

  

O porquê de ensinarmos a disciplina Biologia é uma questão curricular, que 

envolve justificativas mutáveis, dependentes do estágio da disciplina e de aspectos sócio-

históricos. Diante disso, identificamos contrastes e semelhanças entre as finalidades 

específicas para as aulas de Biologia, consoante os contextos históricos de cada documento. 

Essa análise fica mais clara quando os currículos prescritos caracterizaram os objetivos, 

competências e habilidades atribuídas a essa disciplina escolar.  

Para compreender essas finalidades da escolarização, inspiramo-nos nos estudos 

que propuseram uma classificação dos objetivos para o Ensino de Biologia (ROSENTHAL; 

1990) ou que estudaram justificativas para ensinar conteúdos evolutivos no currículo escolar 

(MEDRADO; SELLES, 2018). Desse modo, percebemos tensões entre quatro finalidades 

atribuídas nos currículos oficiais da disciplina de Biologia desde os anos 1990: a) finalidades 

orientadas para as transformações sociais; b) finalidades didáticas; c) finalidades voltadas aos 

conhecimentos biológicos; d) finalidades relacionadas aos métodos e paradigmas da ciência 

de referência. 

Essas duas últimas, de caráter propedêutico, associam-se mais às tradições 

curriculares acadêmicas, enquanto a primeira se associa principalmente às tradições 

curriculares utilitárias, que evocam questões sociais do cotidiano dos estudantes; ambas são 

mais proeminentes nos currículos oficiais. De modo geral, podemos perceber uma 

combinação de diferentes tradições. O Quadro 13 exemplifica alguns desses achados. 

 

Quadro 13 – Tradições curriculares e finalidades nos currículos oficiais de Biologia do Ceará 

Tradições 

curriculares 

Descrição conforme 

Goodson (2001) 

Descrição conforme 

Lopes (2000) 

Manifestações nos currículos de 

Biologia do Ceará 

Acadêmicas 

Alto status; 

Conhecimentos abstratos e 

sem uma utilidade 

imediata, vinculados aos 

exames e universidades. 

Voltada à pesquisa no 

laboratório e ao trabalho 

de cientistas. 

Finalidades propedêuticas, ligadas à 

compreensão de conceitos, métodos 

e paradigmas da Biologia como 

ciência. 

Utilitárias 

Baixo status; 

Conhecimentos práticos e 

técnicos. 

Habilidades básicas usadas 

no trabalho e 

conhecimentos gerais para 

a formação do cidadão. 

Finalidades orientadas para a 

transformação social. Tentam 

mostrar a relação entre Biologia e 

sociedade. 

Pedagógicas 

Baixo status; 

Conhecimentos produzidos 

de forma ativa pelo 

estudante por meio da 

descoberta, relacionados a 

aspectos sociais, pessoais e 

do senso comum. 

Relacionada a como os 

estudantes aprendem. 

Finalidades didáticas, como dar 

sentido ao aprendizado do aluno e 

desenvolver autonomia. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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Nesse sentido, notamos que a década de 1990 é marcada por um discurso sobre 

formação crítica e transformação social que também faz parte dos currículos escolares da 

disciplina de Biologia mais recentes, de 2000 e 2009. Isso pode ser identificado nos 

fragmentos adiante, que trazem exemplos de finalidades sociais e finalidades didáticas, 

combinando diferentes tradições ao currículo de Biologia: 

 
É fundamental que o aluno perceba que aquilo que está estudando tenha 

sentido. É primordial que o aluno privilegie o conhecimento de Biologia e de 

Programas de Saúde como de importância singular na luta pela preservação da 

vida e por melhores condições de sobrevivência no planeta. (CEARÁ, 1992, 

p. 63, grifos nossos). 

 

A Biologia, como Ciência da Natureza, propõe o desenvolvimento de competências 

que permitam aos alunos lidar com as informações, compreendê-las, elaborá-las, 

enfim, compreender o mundo e nele agir com autonomia e o desenvolvimento 

de posturas e valores pertinentes às relações entre os seres humanos e o 

conhecimento, contribuindo para uma educação que formará indivíduos sensíveis e 

solitários, cidadãos conscientes dos processos e regularidades do mundo e da 

vida, capazes de realizar ações, de fazer julgamentos, de tomar decisões. 

(CEARÁ, 2000, p. 70, grifos nossos). 

  

Também se relaciona a essas concepções mais críticas na área de educação 

científica a perspectiva que tenta evidenciar a ciência e a tecnologia com construções 

humanas e provisórias, não como conhecimentos neutros e acabados. Essas visões estão 

presentes nos três currículos analisados, como mostram os excertos: 

 
Estimular no aluno a capacidade de perceber que o conhecimento científico não é 

uma verdade acabada, pronta, indiscutível, e sim passível de alterações e 

mudanças. (CEARÁ, 1992, p. 63, grifo nosso). 

 

Compreender as ciências como construções humanas, como se desenvolveram por 

acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o 

desenvolvimento científico com as transformações da sociedade. (CEARÁ, 2000, 

p. 72, grifos nossos). 

 

Compreender o conhecimento científico e o tecnológico como resultados de uma 

construção humana, inseridos em um processo histórico e social. (CEARÁ, 2009, 

p. 124, grifos nossos). 

  

Por seu nível de abstração e relação com a compreensão da ciência de referência, 

consideramos que essas se aproximam da tradição curricular acadêmica. Como outros 

exemplos que se aproximam dessa tradição, podemos mencionar finalidades voltadas ao 

aprendizado de conhecimentos biológicos e aos métodos da Biologia: 

 
Identificar a célula como unidade responsável pela formação de todos os seres 

vivos, não existindo vida fora dela. (CEARÁ, 2000, p. 72, grifo nosso). 
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Identificar fenômenos naturais ou grandezas de domínio do conhecimento 

científico e estabelecer relações, identificar regularidades, invariantes e 

transformações. (CEARÁ, 2008, p. 124, grifo nosso). 

 

Conhecer o método científico, identificando suas etapas, enfatizando sua 

importância na aquisição de novos conhecimentos. (CEARÁ, 1992, p. 65, grifo 

nosso). 

  

Não se pode deixar de esclarecer que a análise empreendida se dá quando a 

disciplina Biologia encontra-se em um estágio mais avançado no currículo escolar, e nesse 

estágio as disciplinas possuem um grupo de professores especialistas para ensiná-las, com 

valores e regras mais estabelecidas do que em sua origem. Tende a ser mais abstrata e 

próxima à sua ciência de referência (MACEDO; LOPES, 2011), o que explica então certa 

ênfase a finalidades propedêuticas como parte da manutenção de uma tradição curricular 

acadêmica na disciplina escolar. 

Fundamentada em uma tradição curricular acadêmica está também a presença de 

finalidades relacionadas à formação de um estudante capaz de usar procedimentos científicos 

e de compreender o que se denomina hoje como Biologia Moderna, tal como exemplificado 

pelo excerto das propostas de 1992, a seguir: 

 
Situar historicamente a Biologia no contexto das Ciências Biológicas, 

enfatizando os eventos que caracterizaram o seu nascimento como ciência pura e 

aplicada [...]. Conhecer o método científico, identificando suas etapas, enfatizando 

sua importância na aquisição de novos conhecimentos [...]. Compreender que o 

domínio dos conhecimentos de hereditariedade e evolução será indispensável para 

uma melhor compreensão da Biologia Moderna. (CEARÁ, 1992, p. 65, grifos 

nossos). 

  

Um dos autores dessa proposta curricular foi enfático na entrevista ao pontuar a 

necessidade de mudança nos conteúdos nos anos 1990 para que a Biologia pudesse ser vista 

de outra forma: 

 

[...] onde nós trabalhamos muito a parte ecológica, a parte de fisiologia vegetal, 

um pouco de bioquímica, histologia, genética animal, porque a genética que nós 

tínhamos era mais uma genética humana, então não dava muito o enfoque 

biológico, pois dava um enfoque médico, de doenças humanas de cunho genético. 

Nós mergulhamos nesse sentido, no sentido de dar um enfoque biológico, porque a 

comunidade achava que a Biologia era um ramo da Medicina, entende? Acho que 

esse pensamento só fui mudar no final dos anos 1990. (Professor A2, autor da 

proposta curricular de Biologia de 1992, grifos nossos).  

  

Entendemos que há um processo de disputa entre as finalidades da disciplina de 

Biologia, com disputas entre as tradições médicas92 e naturalistas. Em especial nos anos 1990, 

 
92 Essa perspectiva médica em disputa nos currículos oficiais estaduais também está relacionada às disputas nos 

currículos dos cursos de Ciências Biológicas, conforme Torres (2017). 
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a Biologia como ciência era ainda pouco conhecida no Ceará e o currículo escolar prescrito 

dessa época apresentou esse tipo de inserção como modo de caracterizá-la de outra forma, 

possivelmente para atrair mais estudantes para o campo, o que é indicado, conforme Goodson 

(1997, 2002), como um dos mecanismos presentes em uma tradição curricular acadêmica da 

disciplina escolar. Esse autor também destaca que as disputas entre correntes médicas e 

naturalistas na disciplina de Biologia não são recentes e dificultaram a ideia de unificação da 

Biologia, quando essa emergiu.  

O estudo de Santos (2013) sobre a disciplina História Natural/Biologia entre as 

décadas de 1930 e 1950, no contexto brasileiro, também se refere a essas disputas, pois 

muitos professores dessa disciplina tinham a formação médica. O que demonstra que essas 

disputas são reelaboradas ao longo do tempo. No caso do currículo cearense de 1992 nessa 

reelaboração houve uma ênfase mais naturalista do que médica no currículo no oficial. 

Associada à ideia de uma Biologia moderna diferenciada da tradição médica está 

a proposição do ensino do método científico. A proposta curricular de 1992 estabelece uma 

ideia de “método científico” com etapas mais rígidas, assim como a Coleção Aprendente, de 

2009, embora que, às vezes, direcione-se a uma visão mais ampla do processo científico, com 

o reconhecimento de que o professor ensine a respeito da construção de modelos explicativos 

pelos alunos, a elaboração de hipóteses, a interpretação de resultados, o uso de instrumentos 

de laboratório, entre outros. 

A atribuição das finalidades mais críticas e voltadas às questões sociais significou 

a inclusão de novos conteúdos e sugestões de abordagens no currículo escolar. Podemos 

entender essa nova construção curricular se incorporando às tradições curriculares 

acadêmicas já existentes, sem eliminá-las. Essas novas finalidades e conteúdos voltados às 

questões sociais se aproximam ao que Goodson chama de tradição curricular utilitária. A 

combinação dessas tradições foi identificada por outras pesquisas em livros didáticos 

(IGLESIAS; PETRUCCI-ROSA, 2016), com menor preponderância das tradições utilitárias 

nos estágios mais avançados da disciplina de Biologia.  

É o que podemos também perceber quanto aos conteúdos escolares manifestos 

nos currículos analisados, além dos conteúdos da Biologia Celular, Zoologia, Botânica, 

Genética e Ecologia, que ajudaram a promover uma visão de ciência unificada das Ciências 

Biológica (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009) e que são partes da tradição 

curricular da Biologia. Notamos, ainda, a presença da emergência de conteúdos ambientais 

desde o início da década de 1990, enquanto, após o início do novo século, conteúdos mais 
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abstratos, referentes à Biotecnologia e Engenharia Genética, também foram valorizados, como 

evidenciado no Apêndice P. 

Desse modo, a seleção curricular não se concretizou apenas por critérios 

epistemológicos (SELLES; FERREIRA, 2005), mas também por finalidades mais amplas, a 

partir de outras forças que incidiram sobre o currículo de Biologia e ajudaram a inserir novos 

conteúdos e finalidades na disciplina, mesmo que alguns conteúdos estejam em menor 

proporção e tenham se associado às forças de estabilidade da própria disciplina. Nesse 

sentido, esse conjunto de forças buscou delimitar o que foi ensinado e como foi ensinado.  

O Quadro 14, a seguir, foi inspirado no estudo de Cassab (2012)93 e exemplifica a 

maior valorização de conteúdos ligados à Ecologia e Genética em 1992 e suas oscilações após 

quase duas décadas.  

 
Quadro 14 – Menções aos conteúdos biológicos quanto às subáreas da Biologia nos territórios curriculares 

Subáreas da Biologia enfatizadas nos 

currículos oficiais estaduais do Ceará 

Propostas Curriculares de 

Biologia de 1992 

Coleção Aprendente 

de 2009 

FA FR FA FR 

Genética 35 28,4% 17 23,3% 

Ecologia 40 32,5% 9 12,3% 

Biologia Celular 6 4,9% 14 19,2% 

Zoologia 10 8,1% 9 12,3% 

Botânica 8 6,5% 6 8,2% 

Evolução 5 4,0% 8 11% 

Bioquímica e Origem da Vida 6 4,9% 3 4,1% 

Fisiologia Humana 8 6,5% 0 0 

Fisiologia Vegetal 2 1,6% 2 2,7% 

Histologia Humana 3 2,4% 1 1,4% 

Embriologia 0 0 3 4,1% 

Histologia Vegetal 0 0 1 1,4% 

FA: Frequência Absoluta FB: Frequência relativa. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Já no final da primeira década dos anos 2000, os conteúdos de Genética 

continuaram mais valorizados e, junto a isso, houve uma ênfase a conteúdos de Biologia 

Celular, com certo destaque a conteúdos de Biotecnologia e Engenharia Genética. 

Podemos dizer que esses currículos dos anos 1990 dialogam com uma vertente 

mais naturalista da Biologia, enquanto os mais recentes, dos anos 2000, ressaltam uma 

Biologia aplicada, ambos defendidos por Krasilchik (2016) como partes de mudanças 

necessárias ao currículo escolar. Em uma compreensão mais sociológica, Apple (1982) 

pondera que existem competições das subáreas das Ciências, de acordo com os seus 

 
93 Estudo realizado com cadernos escolares. 
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prestígios, que se refletem no campo curricular. E esses diferentes prestígios podem ser 

usados para atrair mais estudantes, o que também pode explicar essas ênfases mais 

naturalistas e tecnológicas nos currículos cearenses.  

Também nos chama a atenção o fato de que alguns conteúdos foram suprimidos, 

como conteúdos sobre desenvolvimento embrionário em 1992 e Fisiologia Humana94 

relacionados aos estudos dos órgãos e sistemas do nosso corpo em 2009, ambos geralmente 

presentes no 1º e 2º anos do ensino médio, conforme livros didáticos (LDs) dessas séries 

analisados por Vasconcelos e Gomes (2011), o que pode estar relacionado às formações e 

preferências profissionais dos professores-autores dos currículos oficiais.  

É interesse pontuar a existência desses processos de exclusão e valorização de 

determinados conteúdos, em consonância com as avaliações para o ingresso no ensino 

superior, tal como identificado por Ferreira Filho (2014) quanto à valorização da Ecologia, 

Evolução e Fisiologia Humana e quanto à supressão de conteúdos ligados à Histologia e 

Embriologia em um pré-vestibular popular. Como vimos nos currículos cearenses estudados, 

as supressões se assemelham. 

Não queremos, com esse quadro, pontuar a defesa da inserção ou exclusão de 

determinados conteúdos como se houvesse um único modo de melhor organizá-los e distribuí-

los. Por outro lado, esses resultados nos mostram os diferentes interesses dentro da luta de 

produção curricular, que enfatiza determinados conhecimentos em detrimento de outros. Isso 

demonstra um processo complexo em que “significados” sociais se tornam “significados” 

escolares, como sugere Apple (1982). 

Por exemplo, a inclusão de novas temáticas com um olhar mais ecológico é parte 

de um processo mais amplo de valorização da discussão sobre a crise ambiental no currículo 

de Biologia, na busca de questionar os impactos da ciência e tecnologia em nossa sociedade. 

Esses são aspectos que foram difundidos desde os anos 1960, mas que no Brasil se 

sedimentaram após o fim do regime militar, em especial nos anos 1990 (VASCONCELOS; 

GOMES, 2011). Estavam presentes também em outras propostas curriculares estaduais, como 

na de São Paulo em 1994 (LONGHINI, 2012), e nas propostas curriculares cearenses de 1992, 

como aponta o seguinte excerto: 

 
Conhecer as causas e consequências da poluição do meio ambiente e os organismos 

vivos, na tentativa de, através da conscientização, minimizar seus efeitos. Ser capaz de 

despertar o senso de responsabilidade da população em relação aos problemas 

 
94 Conforme a Coleção Aprendente (CEARÁ, 2009), os conteúdos de Fisiologia Humana foram inseridos no 

estudo anatômico e fisiológico comparado dos cordados.  
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ecológicos, através de campanhas de esclarecimento. Conhecer os problemas 

relativos a poluentes existentes no Estado do Ceará, com a finalidade de estabelecer 

atitudes de denúncia na tentativa de minimizá-los e/ou solucioná-los (objetivos para a 

disciplina Biologia no terceiro ano). (CEARÁ, 1992, p. 78, grifos nossos). 

  

Dois fatos podem ter influenciado essa inserção dos conhecimentos ecológicos 

nos currículos cearenses: a promulgação da Constituição de 1988, que tornava obrigatório o 

tema meio ambiente em todos os níveis de ensino, e a nova Constituição do Ceará (CEARÁ, 

1989), que exigia os conteúdos de Ecologia nos ensinos públicos e privados, além de temas 

ligados a drogas e sexologia (expressão usada pelo documento), sendo esses últimos mais 

abordados nos programas de saúde, que não fazem parte do objeto de estudo desta pesquisa. 

Outros aspectos sobre esses novos currículos precisam ser pontuados; o primeiro é 

referente ao tema meio ambiente, que passou a ser privilegiado desde o documento de 1992, 

com recomendações metodológicas para os docentes, que possibilitam a interação entre escola 

e comunidade, isto é, buscam realizar denúncias dos problemas ambientais identificados nas 

aulas de Biologia; o segundo é que essas temáticas sobre o Ceará que fazem sugestões de 

reflexões críticas regionais reaparecem apenas na Coleção Aprendente (CEARÁ, 2009). Nesta 

coleção, para as aulas de Biologia, sugere-se o trabalho com temas ligados a impactos 

socioambientais nas comunidades carentes, como pode ser identificado no fragmento à frente: 

 
Construção do açude Castanhão, transferência dos habitantes da Cidade de 

Jaguaribara para Nova Jaguaribara [...]. Ataque de muriçoca nas áreas próximas ao 

rio Cocó (Fortaleza) em decorrência do desmatamento e construções. Soterramento 

de lagoas e de áreas de escoamento de águas fluviais em Fortaleza, implicando em 

transbordamento de rios, inundações de vias públicas e casas, mesmo com chuvas 

de baixo índice pluviométrico [...] surtos de dengue no Ceará, [...] que há 15 anos, 

no Brasil, era comum apenas na região Norte e foi se alastrando por todo o país. 

(CEARÁ, 2009, p. 74, grifos nossos). 

  

Um outro aspecto que pode explicar as oscilações presentes no Quadro 14 diz 

respeito à defesa proeminente da Teoria da Evolução como organizadora dos currículos de 

Biologia, conforme analisam também Selles e Ferreira (2005), embora essas autoras não 

refutem ou defendam essa teoria na organização curricular, acreditando ser necessário 

problematizá-la nos discursos e em sua materialização na escola. Desse modo, houve um 

aumento desse conteúdo entre o currículo dos anos 1992 e 2009 (de 4% a 11%), o que pode 

estar relacionado à supressão de conteúdos de Fisiologia Humana ao relacioná-los de modo 

comparativo à anatomia e fisiologia de outros animais. Assim, reafirmam o pensamento 

evolutivo como central na Biologia, ao mesmo tempo em que reforçam disputas curriculares. 

Nesse caso, também podemos nos referirao poder dos grupos relacionados às 

Ciências de Referências (Ciências Biológicas) e aos pesquisadores que defendem essa 
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centralidade do ensino de Evolução no currículo escolar. Isso parece ser importante no 

contexto brasileiro, quando se percebe a necessidade de outros grupos conservadores que são 

contrários ao ensino de evolução em suas bases científicas e darwinistas que ganharam forma 

após os anos 2000 com diferentes projetos de lei que tentam instituir a ideia de “Escola sem 

Partido” (SELLES, 2016).  

Os conteúdos dos currículos oficiais quase não fazem referência a uma “Biologia 

do Ceará”, em que as comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, etc.), a nossa 

diversidade cultural, os ecossistemas, a fauna e a flora cearenses possam ser reconhecidos nos 

currículos. Aspecto semelhante pode ser caracterizado por Carneiro (1998) quanto ao 

currículo de Ciências desse estado, com pouca relação com a realidade local, o que pode ser 

compreendido como reflexo dos interesses sociais sobre o currículo, que distribuem a ideia de 

uma Biologia mais descritiva, técnica e acadêmica para a formação generalista de uma classe 

profissional e trabalhadora. Tem como elemento organizador do currículo um consenso 

normativo e cognitivo para a homogeneidade social, o qual podemos relacionar ao 

pensamento curricular tradicional, conforme Apple (1982) e Silva, T. (2015).  

Há entre esses documentos outras nítidas diferenças: as propostas curriculares de 

1992 sugerem modalidades didáticas relacionadas às atividades mais práticas para as aulas de 

Biologia, como experimentações, jogos, aulas de campo, sem, no entanto, desconsiderar o uso 

de aulas expositivas. A Coleção Escola Viva não pontua sugestões metodológicas para os 

docentes de forma explícita, embora possamos ver certa valorização do uso de tecnologias na 

educação e recusa ao excesso de aulas expositivas quando analisamos as competências e 

habilidades sugeridas.  

Enquanto isso, a Coleção Escola Aprendente descreve algumas sugestões de 

atividades para o Ensino de Biologia que se assemelham às atividades já elencadas pelos 

currículos oficiais anteriores, com apenas duas diferenciações: na primeira há uma sugestão 

de abordagens teórico-metodológicas da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e de 

uma tentativa de considerar abordagens pedagógicas que possam ser sugeridas pelos alunos 

ao longo das aulas; a segunda diferenciação é que, mesmo ao tecer certa crítica às aulas 

expositivas, a Coleção Aprendente reforça uma centralidade da exposição oral pelo docente, 

como pode ser visto no excerto: “[...] É numa aula expositiva que se pode fornecer 

informações preparatórias para um debate, jogo ou outra atividade em classe, análise e 

interpretação dos dados coletados nos estudos do meio e laboratório” (Proposta curricular 

para a disciplina Biologia de 2009, p. 72).  
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Os autores tentam descrever as características do que consideram como “boas 

aulas expositivas” com base em seus possíveis procedimentos, tais como letras legíveis, 

estruturação da aula, postura dinâmica do professor e estímulo à curiosidade. Também é 

sugerido aos docentes o uso de imagens, gráficos, etc. Não podemos esquecer, conforme 

Krasilchik (2016), que as aulas expositivas têm um papel importante no Ensino de Biologia 

por introduzirem assuntos novos, relatarem experiências do docente e sintetizarem ideias com 

entusiasmo. No entanto, sua prevalência pode ser justificada também por questões de ordem 

econômica, pois um único docente apresenta informações para uma turma toda, que precisa 

estar atenta e não dispersa. O Quadro 15 sintetiza alguns desses achados. 

 
Quadro 15 – Permanências e mudanças quanto à disciplina de Biologia segundo os currículos oficiais do Ceará 

 1992 2000 2009 

Dimensões de 

análise quanto à 

disciplina 

Biologia 

Propostas Curriculares para Física, 

Química, Biologia e Programas de 

Saúde 

Coleção Escola Viva 
Coleção 

Escola Aprendente 

Modalidades 

didáticas e outras 

abordagens 

recomendadas 

Aulas práticas, exposição, 

discussões, excursões, 

simulações, estudo dirigido, 

palestras com especialistas, 

campanhas de conscientização. 

Sem recomendações. 

Aulas práticas, exposição, 

discussões, excursões, ABP 

e demais abordagens que 

possam ser sugeridas pelos 

alunos. 

Recursos 

didáticos 

recomendados 

Gravuras, projeção de filmes 

(vídeo-escola), jogos, maquetes, 

criação de acervos, modelos 

didáticos, leituras de textos de 

divulgação científica, como 

revistas. 

Sem recomendações 

claras, apenas menciona 

o uso de novas 

tecnologias. 

Recursos de multimídia, 

livros universitários, atlas, 

sites, livros, músicas e 

filmes que fazem 

divulgação científica. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Essas mudanças, mesmo que sutis, ajudam-nos a problematizar as finalidades 

educativas e as metodologias que estavam em disputa. A partir desse quadro, notamos a 

ênfase em abordagens pedagógicas diversificadas, para além da exposição oral pelo professor. 

Há certa evidenciação de tradições curriculares acadêmicas quando são sugeridas atividades 

que permitem o contato com especialistas da Biologia ou atividades que estimulam a 

investigação científica, que valorizam a exposição oral pelo docente. Esse preparo para a vida 

acadêmica se estabeleceu a ponto de serem sugeridos até livros universitários como recursos 

didáticos. De outra maneira, as tradições curriculares pedagógicas e utilitárias, de status 

menor, podem ser relacionadas e aproximadas quando se identificam sugestões como 

excursões e campanhas de conscientização, que justificam um caráter mais prático da 

disciplina escolar. 

Ao mesmo tempo em que aconteceram essas sugestões, a disciplina escolar de 

Biologia foi assumindo a incorporação de recursos tecnológicos como forma de modernizá-la 
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pedagogicamente. Inicialmente, a sugestão de projeção de filmes em videocassete nas aulas 

de Biologia dialoga com as políticas escolares já existentes no ensino fundamental dos anos 

1990 no Ceará, que instituíram a televisão educativa e que valorizavam esse tipo de 

abordagem sob outros moldes, o que também reflete os poderes dos grupos que as instituíram 

no Ceará. A posteriori, o modo como as tecnologias foram sendo sugeridas nas aulas de 

Biologia foi ampliado, consolidando-as nas orientações curriculares. Temos, assim, mais um 

exemplo de outra mitificação para a disciplina Biologia.  

O uso desses recursos didáticos, em especial os tecnológicos, não pode ser visto 

como atividade neutra, isenta de intenções, concepções curriculares e concepções sobre o 

Ensino de Biologia. Como sugere Krasilchik (2016), os recursos didáticos usados com 

finalidades em si mesmos não trazem mudanças aos processos pedagógicos, apenas 

reproduzem um ensino teórico, com pouca discussão e apresentação extensa de dados.  

 Precisamos também reconhecer os possíveis efeitos discursivos dessas sugestões 

tecnológicas, que pretendem uma modernização do ensino, mas estão dissociadas das reais 

condições de trabalho dos professores, assim estimulam o seu consumo (como produtos do 

mercado) no currículo escolar, em substituição às tecnologias consideradas ultrapassadas 

(GIMENO SACRISTÁN, 2000).  

Essas abordagens e recursos pedagógicos mencionados nos currículos oficiais de 

Biologia ajudam a mesclar diferentes tradições, a reinventá-las, tal como se refere Goodson 

(2001, p. 58): “O currículo escrito é um exemplo supremo da invenção da tradição e, como 

toda tradição, não é um dado intocável, mas algo que tem de ser defendido, em que as 

mitificações têm de ser construídas e reconstruídas, ao longo do tempo”. Desse modo, a 

disciplina de Biologia, em seu nível prescrito, passou por processos complexos de defesa de 

mitificações ao longo dos anos, como tentativa de alinhá-la às finalidades de escolarização em 

disputa no contexto cearense.  

Ao longo da análise dos currículos oficiais, percebemos a contradição como parte 

dos elementos constitutivos do pensamento curricular e pedagógico, das finalidades e 

conhecimentos que disputam espaço no currículo de Biologia. Nesse sentido, podemos 

observar algumas aproximações ao pensamento curricular crítico, bem como rupturas e 

permanências desse aspecto ao longo do recorte histórico estudado. Jaehn (2011) aponta que, 

a partir do final dos anos 1980, conceitos como consciência crítica, consciência de classe e 

democratização do conhecimento ajudaram a constituir o pensamento curricular crítico 

brasileiro. Os currículos oficiais cearenses centram-se na busca por criticidade, 

conscientização e ideal democráticos.  
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Quando observamos as manifestações em outros currículos oficiais de Biologia, o 

estudo de Santos (2015), ao analisar o currículo paulista, o considera próximo às teorias 

críticas dos currículos por produzirem discursos a favor do espírito crítico dos estudantes, a 

favor da equidade e da diversidade cultural, ao mesmo tempo que entende o currículo como 

lista de conteúdos, próxima à visão tradicional de currículo, o que gera uma aparente 

contradição.  

Como se pode notar até aqui, pelo menos dois dos três currículos oficiais 

analisados nesta investigação apresentaram uma estrutura com foco nos conteúdos, em menor 

ou maior nível, mesmo quando operaram com os conceitos de competências e habilidades a 

serem ensinadas, o que os aproxima essencialmente às teorias tradicionais do currículo e as 

tradições acadêmicas. Somam-se a isso suas diferentes linhas teóricas, que criam matizes, 

fusionam e hibridizam os currículos, direcionando-os para um discurso comum, entre eles, o 

de transformação social, de conscientização e de formação para o senso crítico. Isso posiciona 

os currículos analisados sob a influência de uma visão de escola capaz de mostrar os 

problemas sociais, sendo, portanto, alinhados a uma visão crítica da realidade, mesmo que 

parcialmente. 

Consideramos parcialmente por produzirem um discurso desvinculado da noção 

de classes sociais e de dominação social. Afinal, não são propostas discussões profundas 

sobre o modelo de sociedade que constrói os problemas sociais sugeridos pelos currículos de 

Biologia, embora os currículos de Biologia analisados desde os anos 1990 incitem 

esporadicamente a atitude de denúncia, em especial para problemas ambientais sofridos pela 

classe trabalhadora. Mesmo que existam referências a ideias mais críticas sobre ciência e 

tecnologia, os currículos analisados carecem ainda de apontamentos sobre o processo de 

produção científica tecnológica, os interesses envolvidos, os benefícios e danos desse 

processo, tal como discute Ventura e Freire (2017) ao analisarem o currículo mínimo de 

Biologia do Rio de Janeiro.  

A Coleção Escola Viva é a que mais se aproximou de um pensamento curricular 

crítico e pós-crítico, à medida que se preocupou mais em apontar as concepções subjacentes 

ao currículo, tais como as concepções de escola, de sociedade, de homem e de currículo 

(anteriormente descritas), do que estabelecer uma lista extensa de conteúdos e recomendações 

metodológicas para os professores. Desse modo, passou a evidenciar o currículo como parte 

da manutenção da desigualdade social, buscando repensá-lo de forma coletiva.  

Mesmo que essa coleção inaugure no estado um currículo baseado em 

competências e habilidades, que é apontado pela literatura como parte de um pensamento 
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curricular tradicional, existe na Coleção Escola Viva um destaque à intencionalidade da 

formação de subjetividades dos alunos (identidades e diversidades) e ao papel social da escola 

em construir o conhecimento para a formação crítica. 

Discutir o pensamento curricular crítico nos dias atuais torna-se cada vez mais 

relevante diante da rejeição dessa linha teórica por professores que aceitam mais as teorias 

pós-críticas e as teorias tradicionais (LACERDA; SEPEL, 2019), bem como do quadro 

político e social que se instala no Brasil, que tenta segmentar da educação o seu papel de 

formação política. Entretanto, o que se pode perceber é que esse sincretismo, que une 

diferentes perspectivas, mais tradicionais e críticas, culmina em uma contradição. 

Tem-se, assim, uma falta de coerência no desenho curricular que Gimeno 

Sacristán (2000) aponta como parte da soma entre boas intenções para melhorar a prática do 

professor com a pretensão de coerção sobre a prática. Os pontos que podem ser mais 

coercitivos tendem a ficar menos difusos nos currículos prescritos:  

  
Em muitos casos, a política curricular está longe de ser uma proposição explícita e 

coerente, perdendo-se numa mentalidade difusa, aceita muitas vezes como uma 

prática historicamente configurada, dispersa numa série de regulações desconectadas 

entre si. É mais clara ali, onde o controle é realizado de modo mais explícito e 

onde é exercida por mecanismos coercitivos que não se ocultam. (GIMENO 

SACRISTÁN, 2000, p. 109, grifo nosso). 

  

Se tomarmos como exemplo a ideia de “transformação social” pretendida pelos 

currículos oficiais analisados, as recomendações metodológicas sugeridas (quando existem) 

não são tão claras quanto às recomendações para ensinar um conceito biológico. O foco maior 

está nos conteúdos em si, que precisarão ser regulados na escola, o que explica, em parte, 

esses sincretismos entre finalidades mais sociais e propedêuticas, entre os conteúdos mais 

críticos (difusos no currículo oficial) e conteúdos biológicos (claramente delimitados para 

cada série na maior parte dos currículos analisados).  

A contradição é uma referência teórica importante na compreensão da construção 

curricular, visto que essa é inerente às relações capitalistas e marcam as ideologias que 

compõem esse modelo de sociedade. É o que podemos observar nessas disputas de sentidos 

sobre as finalidades e conhecimento no currículo de Biologia: tanto se aproximam de 

ideologias da classe dominante quanto tentam se distanciar delas.  

Talvez a apresentação de finalidades sociais opostas nos currículos oficiais 

analisados seja parte do modo como a classe dominante pode manter sua legitimidade nas 

propostas curriculares, mesmo que para isso integre perspectivas críticas (de outros grupos 

sociais), para que sua legitimidade não se desvaneça completamente, mantendo sua 
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hegemonia, o que gera acordos, conflitos e lutas (APPLE, 1989). Esses aspectos dialogam 

com as proposições de Giroux (1986) de que o conhecimento não é um dado objetivo e inerte, 

mas é sempre negociado, e a presença de discursos contraditórios também foi identificada por 

Blóis (2017) na análise de currículos de Biologia do estado de São Paulo.  

Evidenciar esses conflitos e contradições ajuda a questionar também uma 

ideologia do consenso, como pontua Apple (1982), de que o currículo é produzido sem esses 

conflitos intelectuais ou normativos, de que as tensões são sempre negativas. Na realidade, 

essas tensões são partes constitutivas da produção curricular. Os professores e as escolas são 

peças importantes nessa disputa, como destaca Apple (1989, p. 32):  

 
Uma vez que as ideologias contêm tanto ‘bom senso’ quanto ‘mau senso’ no seu 

interior, as pessoas necessitam ser ganhas para um lado ou outro, se podemos dizer 

assim. Certas instituições tornam-se os locais onde esta luta tem lugar e onde essas 

ideologias dominantes são produzidas. A escola é um desses lugar. 

 

Diante desses apontamentos e dos resultados apresentados, buscamos explicitar 

nos próximos capítulo como o currículo interativo (percebido pelos professores e 

experienciados pelos discentes) foi produzido no Liceu do Ceará, tomando como ponto de 

partida as negociações e trajetórias dos sujeitos que compõem essa escola. Em um primeiro 

momento, precisamos entender como os currículos oficiais cearenses se inseriram na escola e 

como foram interpretados pelos docentes. Por outro lado, consideramos também que a escola 

é produtora de uma cultura escolar e buscamos delimitar que outros fatores tiveram influência 

nas decisões sobre o currículo de Biologia (para além dos currículos oficiais), como o 

contexto da escola e as práticas curriculares são narradas por professores e ex-alunos da 

escola.  
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Fonte: Carla Vasconcelos (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

  



159 

6 VOZES EM UM JARDIM SECRETO: NARRATIVAS SOBRE A DISCIPLINA 

BIOLOGIA COMO PARTE DOCURRÍCULO ESCOLAR NO LICEU DO CEARÁ 

 

“Agora precisamos de uma história da 

educação que ajude a análise das estruturas e, 

em seguida, abrace o outro lado do enigma da 

mudança educacional: o jardim secreto do 

currículo.” (IVOR GOODSON). 

 

Este e o próximo capítulo possuem como principal material empírico narrativas 

sobre as experiências dos professores e alunos. Desse modo, buscamos retomar as leituras 

sobre pesquisa narrativa, com o intuito de repensar o processo de escrita, visto que não se 

trata aqui de apenas recortar fragmentos das falas, mas de valorizar, enriquecer e reconstruir 

sentidos sobre o que foi vivido no Liceu do Ceará e explicitado no material coletado.  

Diante das tensões na escrita narrativa, pautamo-nos pelos estudos de Clandinin e 

Connely (2015), de Goodson (2017) e de autores que dialogam com esses pesquisadores. 

Entendemos que o processo de escrita deve evidenciar as narrativas com as forças contextuais 

que ajudam a construí-las, mesmo que, às vezes, o relato possa se tornar descontextualizado e 

com foco no tempo pessoal. Para isso, também pode combinar narrativas, descrições e 

argumentos em diferentes proporções. O texto final não precisa ser exclusivamente narrativo 

ou argumentativo. Alguns textos frutos de pesquisas narrativas podem até ser vistos como 

textos literários.  

Essas foram as opções de escrita que seguimos para compor este e o próximo 

capítulo. Este capítulo foi construído como exercício descritivo e reflexivo, como modo 

também de deixar vazios na reconstrução dos relatos, e não de capturar a realidade, o que 

aconteceu factualmente. Nesse sentido, também não buscamos realizar uma celebração 

individual dos relatos, mas tecer relações entre as experiências narradas e o campo de estudo 

no qual se insere este trabalho. Investigamos a relação das pessoas com o mundo, não o 

mundo em si (HERNÁNDEZ, 2017). Em outras palavras, é a relação dos professores e alunos 

com a disciplina Biologia dentro do currículo do Liceu do Ceará que expusemos nos textos 

produzidos na investigação. Trata-se de um processo reflexivo não dos acontecimentos em si, 

como fatos inertes, tampouco queremos reduzir as relações sociais rememoradas a apenas o 

que está relacionado aos currículos prescritos, como se quiséssemos caracterizar um processo 

linear de implementação dos três currículos oficiais produzidos no Ceará. Advogamos por 

uma outra perspectiva curricular que valoriza as trajetórias do grupo estudado e os sentidos 

produzidos no caminho. 
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Desse modo, buscamos refletir sobre uma história de mudanças e permanências na 

disciplina Biologia, o que envolve os sentidos das experiências vivenciadas na escola. Para 

tal, recorremos à metáfora do “jardim secreto” de Ivor Goodson, com referência à necessidade 

de construir uma história do currículo escolar para além das macronarrativas, isto é, investigar 

o que acontece em cada contexto; buscamos entender micronarrativas.  

Em sua origem semântica, o termo “Liceu” também é uma referência a jardins, 

onde Aristóteles ministrava lições. Além disso, há também locais arborizados dentro e em 

frente à escola que algumas vezes foram usados nas aulas pelos professores de Biologia, o que 

reforça essa construção simbólica no título deste capítulo sobre os “jardins” da escola.  

Em diálogo com esse contexto e com essas perspectivas, atribuímos aos docentes 

nomes fictícios, conforme elucidado anteriormente, em homenagem a árvores nativas do 

Ceará. Os ex-alunos liceístas foram nomeados, como já visto, como pássaros da fauna de 

Fortaleza, que simbolicamente foram acolhidos pelas grandes árvores e traçaram outros voos. 

Como tentativa de incumbir um caráter narrativo, apresentamos os professores protagonistas 

desta história ao longo da construção do próximo tópico. A escola é apresentada tanto por 

fontes primárias quanto secundárias. 

 

6.1 Aproximações iniciais aos territórios do jardim e aos seus protagonistas professores 

  

Sobre esse jardim, aproximamo-nos aos poucos do território físico e simbólico 

que o constitui, já que nunca atuamos como professor ou discente nessa escola. O Liceu do 

Ceará faz parte da memória coletiva de todo cearense, mesmo com a expansão da rede 

estadual de ensino, com a criação de escolas públicas profissionais e com o aumento crescente 

de escolas privadas, ainda que essas últimas se utilizem até hoje de grandes outdoors 

espalhados pela cidade de Fortaleza. Desse Liceu saíram personalidades marcantes da política 

do Ceará. Essa era a visão externalista sobre a escola que possuíamos. 

A análise dos Anuários do Ceará mostra que esse Liceu está entre as escolas mais 

mencionadas pela população cearense, sendo sublimada apenas pelas escolas particulares no 

final da primeira década dos anos 2000 (CEARÁ, 2009, 2013). Ainda segundo as pesquisas 

de opinião publicadas nos anuários, com o tempo as grandes escolas privadas construíram 

maior visibilidade. Esse processo acontece até os dias atuais, junto a um destaque às escolas 

profissionais e integrais da rede pública (CEARÁ, 2014, 2016a, 2018). 

Tentando entender um pouco mais sobre essa escola, para além dessa visão 

compartilhada pelo senso comum, buscamos algumas evidências sobre o seu contexto nos 
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anos 1990. Por exemplo, a leitura da coleção O Liceu do meu tempo, escrita por ex-alunos e 

professores da instituição em comemoração aos 160 anos da escola, descreve alguns desses 

elementos (CAVALCANTE, 2007; NOGUEIRA, 2005). Embora a maior parte dos relatos95 

sejam sobre um período anterior ao recorte desta pesquisa, três relatos se sobressaem. A partir 

deles, podemos fazer algumas reflexões iniciais sobre a história da escola. 

O Liceu do início dos anos 1990 evidenciava-se como instituição acolhedora de 

alunos da periferia da cidade. A escola possuía um fervor democrático e prezava o 

patriotismo. Os alunos, com suas fardas verde-escuras, diariamente hasteavam a bandeira e 

cantavam o hino nacional. Era também famosa na cidade pelos desfiles de Sete de Setembro, 

uma tradição que se perpetuou por décadas, bem como pelas lideranças ligadas a movimentos 

sociais de trabalhadores e alunos secundaristas. Esse Liceu continuou seu pioneirismo quanto 

à luta pela escola pública democrática e de qualidade, em um tempo em que não havia nem 

livros para os alunos do ensino médio (CRUZ, 2005; MONTEIRO, 2007; SILVEIRA, 2007). 

Alguns desses elementos puderam ser reconhecidos quando visitamos o memorial construído 

na escola (Anexo D). Também foram reafirmados pelos três professores entrevistados. 

Atribuímos o nome fictício de professor Angico ao docente mais antigo na escola 

que entrevistamos. Ele trabalhou no Liceu de 1982 a 2013, tendo feito algumas pausas como 

docente para atuar na Secretaria da Educação do Ceará (SEDUC). Como já abordado, ele 

também participou da construção e implementação de currículos estaduais de Ciências e 

Biologia, bem como da política de desenvolvimento dos Laboratórios de Ciências e Biologia 

na rede estadual. Também é autor de livros, artigos e matérias em jornais sobre ensino. Entre 

os demais professores, tinha um vínculo diferenciado com a escola, pois era filho de um 

professor (da época do regime militar), além de seus irmãos serem professores do Liceu; os 

três eram docentes de Biologia da escola. Assim, desenvolveu um amor pelo ensino e pela 

escola, como ele mesmo se referiu na entrevista: “Eu sou filho de pais professores, então eu 

nasci ‘contaminado’, eu tive que ir para a linha do ensino”.  

Além do professor Angico, a professora Ipê-Amarelo e o professor Aroeira-           

-Vermelha também deram grandes contribuições à pesquisa. A professora Ipê-Amarelo foi a 

primeira a nos receber na escola; nosso primeiro encontro foi em 2016 para uma conversa e 

para vermos a possibilidade da realização da pesquisa. Sempre muito atenta e aberta ao 

diálogo, contou-nos que havia tirado licença médica para tratamento de uma doença grave, e 

isso nos aproximou, por termos passado por algo semelhante. A professora não foi aluna na 

 
95 Há poucas menções a professores de Biologia.  
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disciplina Biologia na educação básica, apenas cursou a disciplina Programas de Saúde. 

Realizou o concurso da SEDUC em 1992, tendo sido aprovada entre os três primeiros lugares; 

no ano seguinte, ingressou no Liceu do Ceará, onde trabalhou até o ano de 2018.  

A professora Ipê-amarelo atuou no laboratório de Biologia da escola e por anos 

também foi formadora de outros professores da SEDUC, através das atividades realizadas na 

escola. Era empática com os alunos e sempre aberta à reflexão, tendo estado, por vezes, 

envolvida em tensões na escola por ser ativa nas greves escolares, pois foi membro do 

Conselho Escolar e do sindicato dos professores. Chegou a enfrentar médicos que a 

diagnosticaram com problemas vocais e definiram uma readaptação: “Não, senhor, eu quero 

minha sala de aula”, foi sua resposta enfática à equipe médica na época. 

Já o professor Aroeira-Vermelha fez o concurso da SEDUC em 1984 e ingressou 

na rede estadual em 1987. Em 1994, iniciou suas atividades no Liceu do Ceará, com apenas 

100 horas na instituição (meio expediente), onde permaneceu até o ano de 2017. Atuou 

também como docente da rede municipal de Fortaleza. Trabalhava durante os três turnos em 

várias escolas e no Liceu. Era um profissional dedicado, que se emocionou ao falar de sua 

aposentadoria na entrevista: “Eu fiquei muito triste porque tive que me aposentar por tempo 

de serviço”, lembrando com saudosismo sua rotina na escola.  

Eles ingressaram na instituição através de concurso público, embora a convocação 

tivesse demorado a acontecer. Os seus relatos também mostram suas missões pessoais como 

docentes, tentando contornar as condições de trabalho na escola. O Liceu dos anos 1990 era 

também uma escola com poucos recursos; havia cerca de 40 alunos por sala. Entre os relatos 

dos docentes, há uma estimativa de números superiores. Nem esses estudantes nem os 

professores tinham livros escolares. Os docentes recebiam pouco incentivo governamental 

para ingressar na pós-graduação. Conforme ata de reunião de março 1992 (LICEU DO 

CEARÁ, 1992), a escola entrou no período letivo sem receber verba da SEDUC havia mais de 

um ano.  

Próximo à comemoração de seus 150 anos, os grandes jornais da cidade 

enfatizaram a luta do grêmio, professores e direção diante do descaso governamental com a 

escola. Nas festividades, além da programação cultural, havia a apresentação de trabalhos 

científicos desenvolvidos pelos professores de Biologia. A matéria jornalística adiante não 

descreveu os trabalhos, apenas os mencionou de modo genérico (Figura 16). 
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Figura 16 – Matéria de jornal sobre a comemoração de 150 anos da escola, com destaque para os trabalhos do 

laboratório 

 
 Fonte: Diário do Nordeste (1995). 

 

No final dos anos 1990, aconteceu uma dispersão dos alunos que vinham da 

periferia estudar no Centro da cidade, no Liceu do Ceará. Os discentes passaram a se 

matricular nos novos Liceus, criados de modo estratégico em bairros com baixo índice 

socioeconômico. Para alguns professores, esse foi um período conturbado na escola, pois 

alguns estudantes reconhecidos com melhores notas também se transferiram para as escolas 

novas, que tinham boa infraestrutura e eram mais próximas de suas residências. Esse é um 

ponto que pode ser aprofundado em outras pesquisas. 

As condições da escola foram se modificando com as mudanças políticas, a ponto 

de duplicar seu número de alunos nos anos 2000, com pais e mães dormindo nas filas para 

realizarem a matrícula, passando a ter, assim, um maior reconhecimento. Algumas reformas 

estruturais foram iniciadas nesse período; o ex-governador do estado era também ex-liceísta, 

conforme destaca matéria do Liceu em Ação (2005), o que pode ter estimulado o 

reconhecimento de que eram necessárias melhorias na instituição.  

Em 2016, iniciou-se a expansão do tempo escolar do Liceu e, com ela, houve 

também mudanças na fachada principal e na organização curricular da escola. Essa última 

mudança estrutural aconteceuem um contexto de ocupação da escola pelos estudantes em 

abril de 2016 que reivindicavam melhorias estruturais. Esse foi um movimento estudantil 

dentro de uma conjuntura não só estadual, mas nacional. 
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Figura 17 – Fachada do Liceu do Ceará no início dos anos 2000 

 
Fonte: Acervo da escola (2000). 

 

Desse modo, foi nesse território que os protagonistas da história relatada nesta 

investigação puderam germinar, crescer e florir como grandes árvores, mesmo que algumas 

tensões tenham acontecido na escola ao longo tempo. Como num jardim natural, as mudanças 

fazem parte de um processo simbiótico e de renovação da vida. Em todo jardim, assim como 

no meio natural, também existem relações de permanência e relações desarmônicas. Assim, o 

próximo tópico mostra como os professores realizavam as decisões sobre o currículo de 

Biologia. Com esse tópico, iniciamos a apresentação das categorias emergentes identificadas 

na análise textual discursiva.  

 

6.2  As decisões curriculares e os fatores que estimularam mudanças nos currículos com 

base nas trajetórias dos professores 

  

Entre os primeiros sentidos que emergiram nas entrevistas, podemos mencionar o 

modo como aconteciam os diferentes processos que interferiram nas decisões curriculares. O 

que chamamos de decisões curriculares pode ser compreendido como negociações, que são 

partes do desenvolvimento curricular, que incidem sobre objetivos, conteúdos, atividades, 

recursos e formas de avaliação usadas nas aulas, que, por sua vez, são influenciadas por 

aspectos externos e internos ao sistema escolar, conforme Pacheco (1996). Esse autor aponta 

também o que denomina de “forças de influências” sobre o desenvolvimento curricular, que 
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foram mencionadas por nossos entrevistados, a primeira delas em torno dos grupos que já 

existiam na escola.  

Desse modo, ao contarem sobre suas histórias profissionais como docentes de 

Biologia na escola, emergiram96 pontos comuns às narrativas o que depois denominamos de 

“eixos”, que influenciaram mudanças no currículo de Biologia, mesmo que essas mudanças 

possam ser consideradas pequenas pelos docentes. Consideramos também as hipóteses de 

Goodson para elaborar essa ideia de “eixos de influência”, tomando como ponto de partida 

que as disciplinas mudam ao longo tempo, que apresentam estágios de desenvolvimento, 

direcionando-as para aspectos acadêmicos, que as mudanças estão relacionadas ao aumento 

de recursos, status, e que dialogam com as missões97 dos professores. Os reformadores do 

ensino normalmente negligenciam esses aspectos (GOODSON, 2001, 2015). Como mostrado 

na Figura 18, destacamos as relações internas e externas ao sistema escolar. 

 

Figura 18 – Grupos, instituições e eixos que influenciaram as decisões curriculares na disciplina Biologia no 

Liceu do Ceará (1992-2016) 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Antes de classificar os fatores em si, apontamos as instituições e grupos que 

influenciaram as decisões curriculares na escola estudada. Depois de perceber quem influenciou 

o desenvolvimento curricular da disciplina, buscamos caracterizar como induziram pequenas 

 
96 Não foi um aspecto previamente delimitado, mas emergiu dos relatos sobre os percursos na escola.  
97 Termo usado pelo autor. Talvez o termo em língua portuguesa que melhor se aproxime da ideia do autor seja 

“propósito”; propósitos pessoais dos docentes.  
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mudanças nos currículos de Biologia, tendo como suporte também os trabalhos de Pacheco 

(1996). Esses aspectos podem ser mais bem caracterizados no Quadro 16. 

 

Quadro 16 – Eixos de influência sobre o currículo de Biologia no Liceu do Ceará conforme as experiências 

narradas pelos professores 

Eixos de influência Menções nas narrativas 
Implicações 

curriculares na escola 

Autonomia do coletivo de 

professores da escola 

Descrições das reuniões de planejamento do grupo 

de professores; 

Menção à autonomia dos professores. 

Repolitização dos 

currículos; 

Seleção de conteúdos, 

abordagens e recursos. 

Exames Vestibulares e ENEM. Seleção de conteúdos. 

Construção de 

experiências significativas 

dentro e fora da escola 

Elaboração de projetos escolares nos laboratórios de 

Biologia da escola; 

Orientações de estagiários da universidade 

(UFC/UECE); 

Participação dos cursos de férias realizados pela 

UFC; 

Participação de formações para os laboratórios de 

Biologia feitas pela SEDUC; 

Participação nas feiras de ciências da SEDUC. 

Estabelecimento de novas 

práticas pedagógicas. 

Fornecimento de recursos 

didáticos pelo governo 

Estímulo à compra de computadores nos anos 1990 

pela SEDUC; 

Programa de Livros Didáticos (PNLD - Ensino 

Médio nos anos 2000); 

Implementação dos laboratórios de Biologia nos 

anos 2000 com modelos didáticos e materiais para a 

experimentação (SEDUC/MEC); 

Implementação dos laboratórios de Educação 

Ambiental (máquinas de reciclagem) nos anos 2000 

(SEDUC/MEC). 

Estabelecimento de novas 

práticas pedagógicas e 

facilitação do 

planejamento98. 

Valorização profissional 

Lotação dos professores nos laboratórios de Biologia 

feita pela SEDUC; 

Cursos de pós-graduação realizados pelos docentes; 

Aumento salarial dos professores e consequente 

diminuição das greves; 

Bolsas de iniciação científica para os discentes 

através de parceria com a UNIFOR e MEC; 

Participação em feiras de ciências organizadas pela 

SEDUC. 

Maior status da disciplina 

no currículo escolar e/ou 

de seus professores. 

Implementação dos 

currículos oficiais 

Uso das coleções e referenciais curriculares 

estaduais produzidos pela SEDUC; 

Uso de diretrizes curriculares nacionais produzidas 

pelo MEC. 

Construção burocrática 

dos planos de ensino e 

discussão de novos 

conceitos no currículo 

escolar, como 

interdisciplinaridade. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Como podemos perceber, as instituições públicas foram preponderantes na 

influência sobre o currículo de Biologia, tanto no que concerne à elaboração de formações 

continuadas quanto no que concerne ao estabelecimento de programas que incentivaram os 

docentes a usarem novos materiais pedagógicos. Mesmo no caso em que uma instituição 

 
98 Como o que foi explicado sobre os computadores nos anos 1990.  
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privada foi mencionada nas entrevistas, como a Universidade de Fortaleza (UNIFOR), essa 

forneceu bolsas de iniciação científica para o Liceu do Ceará financiadas pelo governo federal.  

Esses eixos de influência não se apresentaram de modo estático na história 

curricular da Biologia no Liceu do Ceará, mas oscilaram diante das ações construídas pelas 

entidades responsáveis e a mediação dos docentes na escola. Como pondera Gimeno Sacristán 

(2000), fazem parte de forças e interesses que perduraram por determinados momentos dentro 

de uma trama cultural, política e social. Desse modo, a prática docente não é um produto 

apenas das decisões isoladas dos professores.  

As narrativas dos professores comumente apresentam mais de uma dessas 

influências em um único fragmento, assim a apresentação dessa análise segue uma orientação 

cronológica que leva em consideração o que foi explicitado nas histórias dos percursos 

docentes. Alguns outros elementos que interferiram nas decisões curriculares, como tradições 

e concepções epistemológicas e curriculares, ficaram implícitos nos relatos. 

Nesse sentido, podemos destacar que, no início dos anos 1990, havia na escola um 

coletivo de professores que iniciou suas atividades em décadas anteriores. Esses docentes 

possuíam maior influência sobre as decisões curriculares em âmbito institucional, e a escola, 

como anteriormente descrito, estava em um contexto de pouco investimento. A disciplina 

Biologia e seus professores presenciaram um contexto árido.  

 

6.2.1  Flores em tempos de aridez: as decisões curriculares sobre a disciplina Biologia nos 

anos 1990  

 

O termo “árido” é uma referência à carência de recursos pedagógicos na escola no 

contexto social, histórico e político do início dos anos 1990. Uma problemática que não pode 

ser naturalizada, pois diz respeito a um aspecto socialmente construído, mas o que foi social e 

politicamente construído também pode ser desconstruído. Nesse sentido, ao longo desta 

investigação podemos reconhecer algumas reivindicações dos professores e alunos da escola 

nos anos 1990, junto à fertilidade em suas práticas. 

 No contexto de abertura político-democrática no Brasil e de reivindicações 

sociais dos anos 1990, dois pontos nos chamaram a atenção. Por pressão da comunidade 

escolar, no Liceu aconteceu a primeira eleição para a direção da escola e a recusa dessa 

comunidade à imposição de um currículo, como demonstra o relato de Silveira (2007, 

p. 2015, grifo nosso), que estudou na instituição no início dos anos 1990: 

 



168 

Resistimos também à proposta de transformar o Liceu numa ‘escola-modelo’ com 

um currículo imposto pela Seduc e construímos um Projeto Político-Pedagógico 

alternativo através de seminários com diferentes segmentos da Comunidade Escolar 

que foi apresentado ao governo e lamentavelmente foi esquecido na época. 

  

Embora impreciso em relação ao modelo curricular, isso nos ajudou a entender e a 

ilustrar o quanto a escola apresentou um coletivo de alunos e professores que buscava refletir 

sobre as tentativas de reformas. Foi nesse contexto que o professor participante da nossa 

investigação e que havia trabalhado por maior tempo na instituição relatou: 

 
O Liceu era um colégio diferenciado e o grupo comunitário que formava o Liceu 

sempre foi muito resistente a mudanças que fossem impostas, mas é preciso 

relatar que no Liceu várias vezes aconteceram eleições para diretor, em geral 

bastante competitivas (políticas mesmo), e também por várias vezes o Liceu foi 

considerado uma escola-modelo. O Liceu também conseguiu que 90% de uma turma 

alcançasse êxito no vestibular da época. (Professor Angico, grifo nosso). 

 

O início dos anos 1990 era um período de transições. Ao mesmo tempo que se 

defendia a construção de uma sociedade mais democrática, os professores da escola passaram 

por esse tipo de intervenção estatal no campo curricular, que não era ainda a relacionada ao 

currículo publicado em 1992, em análise na nossa pesquisa. Nesse contexto, os anuários de 

1992 mostraram alguns imbróglios na área de educação. O governo estadual impôs aos 

professores um exame chamado de “censo do magistério” ou “provão”, o qual foi boicotado 

por vários docentes cearenses (mencionados no capítulo anterior). O professor Angico e seu 

irmão (também professor da escola) estavam nesse exame e presenciaram algumas tensões.  

Podemos compreender que ocorreram tentativas de construir mudanças 

educacionais de modo tecnicista, ignorando a comunidade interessada. Conforme Farias 

(2002), isso desconsidera que toda mudança é um processo gradual e lento. Nas tentativas de 

mudanças educacionais propostas pela SEDUC nos anos 1990, houve até a proposição de um 

novo currículo para o Liceu do Ceará, como se a mudança fosse possível sem a participação e 

a discussão pelos docentes. 

De toda maneira, as narrativas feitas por Angico e pelos demais entrevistados não 

mostram uma imposição do currículo de 1992 (analisado nesta pesquisa) da rede estadual na 

escola, mas os fatos, atores e aspectos políticos descritos nos dizem muito sobre o contexto 

político e social e como isso era interpretado pelos professores de Biologia da escola. Era o 

grupo de docentes mais experientes que orientava e liderava as principais decisões 

curriculares sobre a disciplina Biologia na escola, em um contexto em que o Liceu do Ceará 

buscava autonomia escolar, apresentava excesso de alunos na sala de aula e tinha carência de 

materiais didáticos. O currículo de Biologia era direcionado aos poucos livros didáticos (LDs) 
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a que os professores tinham acesso. Esses estavam disponíveis apenas para alguns docentes, 

que norteavam os demais, como pode ser identificado: 

 
[...] os meus planos de aula eram baseados no que vinha à memória do que eu via lá 

na universidade. Na escola, gente tinha uma reunião dia de sábado em que eles 

discutiam tudo; a cada professor que falava parecia um desses pensadores, eu 

ficava besta ouvindo aqueles professores falarem; chegava a me emocionar. Muitas 

coisas eu não sabia que existia que eles falavam lá no Liceu. Eram professores 

diante de mim extremamente éticos e com uma capacidade intelectual, assim, igual 

à dos meus mestres lá da UFC. Então, eu comecei dentro da sala de aula seguindo 

as aulas que eu tinha lá. Nessa época, a gente recebia uma aula muito diferente do 

que é hoje, em 1993, lá no Liceu. Então, eu preparava as minhas aulas; na 

realidade, era fazendo os resumos do conteúdo, eu tirava livro na biblioteca, fazia 

resumo, porque eu também não tinha livro; eu fazia, preparava os resumos dentro 

do que a gente tinha planejado no final do ano, porque, quando eu cheguei, teve a 

reunião e me disseram que eu tinha que dar tais conteúdos e que eu tinha que 

pegar livro na biblioteca para poder seguir aquele livro; tudo era com giz no 

quadro verde. (Professora Ipê-Amarelo, grifos nossos). 

 

Associadas a isso, estavam as “marcas” da formação acadêmica de cada professor, 

que modelavam seus saberes para a construção curricular, com foco especial em abordagens 

usadas na universidade. Os relatos apontaram os subgrupos que tentaram produzir mudanças e 

estabilidades nas decisões curriculares, com destaque a esse coletivo do Liceu. A presença 

desse coletivo de docentes que direcionava as decisões curriculares também pode ser notada 

na fala do professor Aroeira-Vermelha, reforçada em outros momentos da entrevista pela 

professora Ipê-Amarelo: 

 
Quando eu entrei, primeira vez que eu ia assumir uma sala de ensino médio, sempre 

dá aquele medo, aquela ansiedade de você pegar várias turmas do ensino médio, 

mas tudo bem. Cheguei no meio do ano; quando eu entrei lá em agosto, [...] fui 

muito bem recebido; tinha um pessoal lá, coordenação da área de Ciências, que me 

colocou o conteúdo, e o conteúdo que apresentava nos livros foi o que a gente 

seguiu para o 1º ano. (Professor Aroeira-Vermelha, grifo nosso). 

 

[...] o grupo de professores era muito fechado; eles mesmos decidiam as coisas; 

era uma fortaleza, uma união que os projetos do governo tinham que passar pela 

opinião dos professores. (Professora Ipê-Amarelo, grifo nosso). 

 

É preciso reconhecermos a existência desse coletivo como mantenedor das 

tradições produzidas na escola, que valoriza aspectos acadêmicos e a experimentação na 

disciplina Biologia e centraliza o livro didático nas decisões curriculares no Liceu do Ceará. 

Há também certa hierarquia entre os professores desse coletivo nesse período, portanto atua 

como mecanismos de estabilidade na disciplina da escola. Esse coletivo dos anos 1990 reflete 

sobre as inovações curriculares propostas pela SEDUC, tendo sido refratário a algumas 

dessas, concordando com as ideias de Goodson (1997, 2001).  
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Segundo Arroyo (2013), esses relatos também podem ser compreendidos como 

partes de tentativas de repolitização das disputas no currículo escolar, à medida que os 

docentes de Biologia discutiam sobre a produção curricular em um ambiente de maior 

liberdade criativa e não eram posicionados como executores passivos de normas e diretrizes, 

como se não soubessem criar e reinventar suas práticas. Ainda assim, por opção dos docentes, 

as decisões curriculares nessa escola foram principalmente tomadas por um culto à sequência 

de conteúdos estabelecida nos LDs, o que limitou a autoria e a criatividade na escola, mesmo 

nesse contexto de maior liberdade. Associados a isso, os exames para o acesso à universidade, 

como vestibulares – posteriormente substituídos pelo Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) –, também se configuram dentro desses eixos de influência como um dos mais 

importantes: 

 
[...] isso aqui talvez não vai cair muito no vestibular, então você ou passava um 

trabalho, tá entendendo, para os alunos, uma coisa bem rápida que... agora tinha 

conteúdos que você tinha que focar mais, porque senão eles não iam se sair bem no 

vestibular. (Professor Aroeira-Vermelha, grifo nosso). 

 

Eu dava muito mais aulas do 3º ano por conta do que era para preparar para o 

famoso vestibular. Então, concentravam as turmas mais em mim para que eu 

pudesse dar uma contribuição maior nessa formação para o vestibular, que a gente 

atuava desta maneira por conta da pressão da sociedade, que é passar no 

vestibular. (Professor Angico, grifo nosso). 

 

Esse direcionamento às universidades reflete o papel produtivo e distributivo do 

conhecimento escolar que a escola detém dentro de uma sociedade industrializada, que 

valoriza o conhecimento técnico (APPLE, 1989). O conhecimento considerado legítimo é 

aquele que direciona a universidade e institutos técnicos, que, nesse caso, pode ser inferido 

pelo que é abordado nos exames de admissão dessas instituições. Em parte, o currículo de 

Biologia é usado para manter esses valores implícitos ao processo de escolarização.  

Krasilchik (2000) situa justamente as avaliações como mais norteadoras dos 

currículos de Ciências e Biologia do que os LDs e os currículos oficiais, enquanto Gimeno 

Sacristán (2000) destaca as experiências dos docentes e os LDs. Talvez nesse contexto 

histórico, as experiências docentes sobre suas formações e sobre o cotidiano escolar e o 

contato com os poucos LDs tenham maior influência nas decisões curriculares, por serem 

compartilhadas e debatidas pelo coletivo de professores da escola, algo não restrito ao LD. 

Isso foi mais proeminente devido ao fato de o Liceu do Ceará não fornecer LDs para os 

alunos e professores nos anos 1990. Na maioria das vezes, esses materiais eram comprados 

por eles próprios ou então os professores tinham acesso aos exemplares que estavam 

depositados nas bibliotecas das escolas, quando esses exemplares existiam. 
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Marca também esse contexto do fim dos anos 1990 a presença de diretrizes 

curriculares nacionais e estaduais com concepções pedagógicas sobre interdisciplinaridade, 

que possibilitaram, pelo menos, algumas tentativas em reuniões de construir o currículo para 

além dos conhecimentos da Biologia. Esses debates aconteciam associados à carência de 

materiais pedagógicos, portanto os currículos eram produzidos de maneira conflituosa entre 

os interesses internos e externos à escola: 

 
A gente recebia essa proposta curricular; no começo de cada ano, tinha um 

planejamento; no início, os planejamentos eram bem isolados, turma de Biologia 

com turma de Biologia, Matemática com Matemática, Física com Física, mas aí a 

coisa começou a evoluir, nacional e mundialmente, para uma questão de 

interdisciplinaridade, [...] de modo que começaram a reunir as áreas. Então, 

Biologia, Física e Matemática, uma que procurava saber que podia beneficiar a 

outra, isso no ambiente do Liceu. Eu não sei o que acontecia nas outras escolas. 

Depois esse movimento aumentou para outras áreas também. (Professor Angico, 

grifos nossos). 

  

Não ficou claro até que ponto a interdisciplinaridade foi pensada na escola por sua 

sofisticação ou por seus possíveis resultados pedagógicos, políticos e éticos. Como se refere 

Gimeno Sacristán (2000), a maior parte das reformas curriculares busca mais um ajuste da 

escola às necessidades sociais do que uma mudança real. Certas vezes, essas reformas podem 

até trazer novos equilíbrios, o que parece não ter sido concretizado na escola estudada de 

modo duradouro. Como reitera Farias (2002, p. 83), “A mudança implica alterações 

progressivas no âmbito das práticas e dos referenciais que a orientam. Todavia, é possível 

realizar alterações epidérmicas, superficiais, que não modificam o conteúdo das práticas”. 

Desse modo, a ideia de interdisciplinaridade propagada pelos currículos oficiais pouco 

resultou em mudanças nas práticas pedagógicas, embora novos rituais (de reuniões por áreas) 

começaram a se desenvolver na escola. 

Também conseguimos identificar discussões nas atas de reuniões sobre as 

tentativas de deixar igualitários os currículos dos turnos da noite e manhã (LICEU DO 

CEARÁ, 1996), sem referências diretas às propostas curriculares de 1992 ou à 

interdisciplinaridade, o que sugere um papel coadjuvante dessas no currículo escolar, isto é, 

sem uma influência elevada na organização curricular. Como descreveremos, isso perdurou 

em relação aos currículos prescritos posteriores.  

Ainda como parte das mudanças ocorridas no final dos anos 1990, os professores 

mencionaram um programa estadual que facilitava a compra de computadores, o que, por sua 

vez, possibilitou aos docentes a oportunidade de pesquisar e aprofundar conteúdos de 

Biologia na internet, uma novidade para esse período:  
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A gente recebeu um computador, acho que por um subsídio do governo. A gente 

pagou uma quantia mínima; [...] hoje, assim, seriam uns R$ 50,00 por mês 

durante, sei lá, uns 20 meses; mais ou menos isso aí [...]. Quando a gente recebeu 

aquele computador, então eles fizeram o curso, eles deram o curso para a gente 

poder manusear aquilo, mas não passou disso. Depois a gente começou a planejar 

as aulas; assim, nesse ponto aí facilitou um pouco, porque você planejava as 

aulas, já estavam no computador as provas, os trabalhos; então, mas até 

impressora nessa época era difícil. (Professor Aroeira-Vermelha, grifos nossos). 

 

É inegável a importância da tecnologia para o mundo do trabalho, em especial 

suas potencialidades para o campo educacional. No entanto, a fala do professor demonstra 

algumas fragilidades na incorporação tecnológica na cultura escolar, em especial no 

planejamento: até que ponto as aulas planejadas e armazenadas no computador foram apenas 

repetidas ao longo dos anos e, por sua vez, reforçaram um pensamento curricular tradicional? 

O outro ponto é que o computador, como recurso, bem como outros materiais 

instrucionais que serão destacados neste capítulo, participa de um jogo de interesses na 

disputa por espaço dentro do currículo de Biologia, pois opera na produção de significados 

(GIROUX, 1986). Na perspectiva de Apple (1989), pode reforçar a ideia de que os 

professores precisam ser requalificados, como se o modo de ensinar e planejar que eles já 

detinham fosse ineficiente. Para tal, os docentes assumem o consumo e uso na escola desses 

materiais e recursos didáticos, naturalizando-os no currículo e na cultura escolar. 

Entre outros fatores que influenciaram pequenas mudanças no currículo de 

Biologia, um dos mais antigos foi a elaboração de feiras de ciências. As feiras de ciências foram 

implementadas no Ceará com mais preponderância a partir dos anos 1990, com especial 

destaque ao Festival de Talentos da Escola Pública (FESTAL), embora algumas atividades 

tenham sido construídas desde os anos 1980 com apoio da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), leia-se Núcleo de Ensino de Ciências e Matemática, (NECIM), ligado à Pró-Reitoria de 

Extensão (RODRIGUES; LEITE, 2019a; SOARES; CARNEIRO, 2012). Identificamos a 

influência das feiras de ciências sobre o currículo de Biologia nos seguintes excertos: 

 
Em 1993, começaram as feiras de ciências sob o comando da professora Heloísa 

Vidal. Essas feiras para o Ensino de Biologia no Liceu para mim foram 

sensacionais! Aí, daí a gente começou a apresentar o trabalho nas feiras com os 

alunos, e o ponto culminante, se eu não me engano, foi em 2004, porque era 

prática; eu tirava do abstrato, do teórico, e transformava em alguma coisa 

concreta e com atuação do aluno, porque, quando apresentava o trabalho, quem 

apresentava o trabalho era o aluno.(Professor Angico, grifo nosso). 

 

Eu não lembro. Assim, em relação aos alunos, faziam muitos trabalhos com 

plantas, em alguns animaizinhos pequenos; uma coleção – eu vi um lá que 

mostrou a coleção de borboleta. Então, o que a gente podia fazer o que eles tinham 

condição de conseguir também, porque lá você não pode exigir nem que ele vá 

comprar um caderno, porque, se ele disser que não tem, não tem e pronto. Então, a 
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gente fazia o que podia, mas eles eram batalhadores e eles faziam mesmo os 

trabalhos.(Professor Aroeira-Vermelha, grifos nossos). 

  

Desse modo, as feiras de ciências ajudaram a produzir (ou reforçar) novos 

discursos cientificistas mesclados ao ensino ativo, que proporcionaram novos sentidos à 

disciplina Biologia no Ceará, entre eles o da ideia de maior interação entre teoria e prática 

(decorrente das atividades nos laboratórios) e o da produção de recursos didáticos na escola, 

como coleções de seres vivos. Questionamos até que ponto as feiras de ciências podem ser 

usadas como mecanismo de reforço à produção de conhecimentos economicamente 

importantes, que, conforme exposto por Apple (1987), é um dos principais focos das escolas. 

Alguns estudos realizados no Ceará mostram a importância das feiras para a 

alfabetização científica (ARAÚJO, 2015); dependendo da proposta de feira ou mostra, pode 

haver a prevalência de seleção de projetos mais tecnológicos ou de trabalhos com ações na 

estrutura da escola (RODRIGUES; LEITE, 2019). Como sugerem os dados apresentados na 

pesquisa, isso pode ter reflexos nas práticas realizadas nas disciplinas escolares. 

Esse estímulo à pesquisa e às aulas práticas era uma tradição na escola, embora 

ocorresse de modo esporádico nos anos 1990. Os trabalhos no laboratório são mencionados 

nas atas de reuniões da escola, com destaque à quantidade, às premiações fora da escola e à 

homenagem realizada a um dos professores da escola, que teve o nome dado ao Laboratório 

de Biologia. Esse fato provou algumas tensões nas reuniões, pois alguns professores de 

Biologia queriam homenagear pessoas vivas (LICEU DO CEARÁ, 1997, 1998).  

Uma das falas das reuniões (indiretamente relatada nas atas) mostra também um 

pouco dos propósitos quanto aos projetos feitos pelos alunos: “[...] os trabalhos devem ser 

criativos, de pesquisa, em que haja realmente um envolvimento do alunado”, conforme fala 

da professora Ipê-Amarelo na ata do Liceu do Ceará (1997, p. 34). Isso reforça sentidos para o 

Ensino de Biologia e também demonstra que esses propósitos dos professores estão 

associados às suas próprias imersões culturais; conforme Giroux (1997), não são apenas 

intenções pessoais arbitrárias.  

Associados a essas feiras, os professores relataram o investimento de mais 

recursos didáticos na escola, através de projetos e da ênfase ao laboratório escolar, o que 

explicitaremos nos próximos subtópicos. No entanto, foi a oferta dos LDs, como recursos e 

como guias curriculares, junto a uma política de implementação de laboratórios, que trouxe as 

principais mudanças. 
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6.2.2 Tradições em novas primaveras: as decisões curriculares após os anos 2000  

 

Até o ano de 2003, a distribuição de LDs pelo governo federal só atendia ao 

ensino fundamental; em 2004, foi criado Programa Nacional do Livro Didático do Ensino 

Médio, que foi incorporado ao Programa Nacional do Livro Didático em 2010, sendo 

nomeado de Programa Nacional do Livro e do Material Didático a partir de 2017, por inserir 

obras literárias junto às obras didáticas (BRASIL, 2020b). Essas mudanças na ampliação da 

distribuição dos LDs tiveram impactos nas escolas brasileiras, entre esses queremos destacar 

aqueles pertinentes ao currículo de Biologia.  

No Liceu do Ceará, a conquista dos LDscomo direito do aluno trouxe novas 

perspectivas para a sala de aula, embora os estudantes ainda não utilizassem esses materiais 

didáticos de forma sistemática. Enquanto isso, alguns docentes, como o professor Aroeira-                

-Vermelha, tentaram tornar mais “eficiente” o processo de ensino para ministrar mais 

conteúdos:  

 

No começo, realmente era giz e apagador; era com o que a gente trabalhava. Aí o 

governo começou a mandar os livros para a gente, aí nessa época foi muito bom, 

porque facilitou muito: a gente podia correr mais no conteúdo de cada disciplina, 

ou de cada ano, 1º, 2º e 3º ano [...]. Aí facilitou; as aulas eram mais rápidas; era 

mais explicação; era mais exposição; eu explicando já não perdia tempo em estar 

copiando nada, então eu achei muito bom [...]. Eles mandavam os livros para todos 

os professores de Biologia. A gente se reunia e discutia se esse ou aquele estava 

bom, quais tinham mais exercícios, etc., porque praticamente os conteúdos eram 

os mesmos. A gente queria o livro que tivesse uma grande quantidade de exercício 

e também bastante ilustração. E tinha o César e Sezar, que passou algum tempo... 

eu acho que era César e Sezar o autor, mas o Amabis foi o que a gente mais usou. 

(Professor Aroeira-Vermelha, grifos nossos). 

 

Melhorou muito depois com o livro didático [...]. Eu me lembro que um dos 

primeiros livros didáticos que apareceram foi o do Amabis, então aquela maravilha 

que a gente adotou lá, só que tinha um problema: os meninos não levavam, 

falavam que era muito grosso. [...] E aí o currículo era assim: 1º ano, quando a 

gente seguia, a maioria das vezes era Citologia, Embriologia e Histologia; 2º ano, 

eram Seres Vivos, não é?; 3º ano, Genética, Evolução e Ecologia. (Professora Ipê-              

-Amarelo, grifo nosso). 

 

Quando analisamos tanto a quantidade quanto a qualidade das narrativas, 

percebemos que a política de distribuição de LDs nos anos 2000 para o ensino médio foi 

expressiva nas falas dos professores. É, desse modo, um dos principais elementos que 

influenciaram o currículo de Biologia, o que nos remete a uma noção de que esse 

conhecimento escolar trazido pelos livros diz respeito a algo objetivo, externo ao docente e, 

de certo modo, “imposto” a ele (GIROUX, 1997), o que repercutiu sobre a organização 

curricular. 



175 

Os LDs são recursos que interferem nas decisões curriculares na escola ao 

influenciarem conteúdos e metodologias em um Ensino de Biologia mais informativo 

(KRASILCHIK; MARANDINO, 2004; LOPES, 2000). Nessa lógica, fazem parte de um 

sistema de produção que tenta controlar a prática docente ao criar certa dependência dos 

docentes à reprodução de saberes que não foram produzidos por eles próprios (GIMENO 

SACRISTÁN, 2000), que carregam intenções da comunidade disciplinar sobre a seleção e 

organização e fazem parte da cultura escolar há dois séculos (IGLESIAS; PETRUCCI-ROSA, 

2016; SELLES; FERREIRA, 2004). O que também queremos destacar é que, nesse contexto, 

a política de disponibilização de LDs provocou pequenas mudanças no currículo de Biologia. 

Essa maior disponibilização dos LDs se associou aos propósitos pessoais dos 

docentes e suas visões curriculares, promovendo um estímulo às tradições de organização dos 

conteúdos de Biologia nos anos do ensino médio; alguns professores tentaram ensinar mais 

conteúdos em menos tempo. Podemos compreender essa expansão da abstração do Ensino de 

Biologia como um reforço às tradições curriculares acadêmicas (GOODSON, 2001) e como 

marca do pensamento curricular tradicional delineado por um ensino eficiente (SILVA, 

2015a), o que está imbricado nas concepções e práticas (implícitas) dos docentes.  

Esses aspectos, sintetizados pelas expressões dos docentes “correr o conteúdo” e 

“aulas mais rápidas”, fazem-nos refletir sobre como o academicismo se relaciona ao discurso 

pedagógico de eficiência no ensino, valorizando-o como um valor cultural para fornecer 

aprendizagens mais abstratas, que pouco têm significado para o aluno. Conforme Gimeno 

Sacristán (2000), essa relação busca garantir uma preparação do aluno para a vida adulta. O 

autor sugere que pode existir um cruzamento entre diferentes perspectivas curriculares, em que 

o academicismo e a perspectiva eficientista podem ser preponderantes em alguns momentos. 

Além da oferta de LDs como política pública federal, nos anos 2000, pelo menos 

dois outros fatores convergiram nos relatos de forma expressiva, tais como o desenvolvimento 

de feiras de ciências estaduais e a implementação de laboratórios de Biologia na rede estadual 

do Ceará.  

A partir de 2002, houve uma expansão dos laboratórios escolares no Ceará, 

através de financiamento estadual e federal (Projeto Alvorada). Em 2008, a SEDUC emitiu 

uma portaria para a lotação de professores nos laboratórios, em que ficou especificado que 

25% da carga horária das disciplinas seriam destinadas aos laboratórios (MOTA, 2019). 

Desse modo, nos anos 2000, o estímulo à investigação científica nas escolas continuou a ser 

investido e de modo mais organizado. O Ceará desenvolveu uma política ampla de 

implementação de laboratórios de Ciências e Biologia, em que dois dos professores 
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entrevistados foram atuantes, como formadores. Podemos dizer que houve, desse modo, um 

estímulo maior a uma Biologia laboratorial nas escolas cearenses.  

No tocante à literatura sobre o Ensino de Ciências, como Fracalanza (2009) e 

Krasilchik (2001) fazem referência, o investimento era dado às práticas laboratoriais nas 

décadas de 1960 e 1970, no contexto da Guerra Fria, como tentativa de expandir a 

participação dos países na produção científica, o que suscita questionamentos sobre qual 

lógica se estabeleceu no contexto cearense nos anos 2000. A Figura 19 é um dos registros das 

formações realizadas no Colégio Estadual Liceu do Ceará (CELC) para os professores de 

Biologia de Fortaleza ao término da primeira década dos anos 2000. 

 

Figura 19 – Docentes de Biologia da rede estadual em Fortaleza participando de uma formação no Liceu do 

Ceará junto aos monitores do laboratório de Biologia da escola, em 2010 

 
Fonte: Acervo pessoal dos alunos (2010). 

 

Os relatos descreveram as aproximações com o currículo de Biologia e com a 

história desses laboratórios na escola: 

 
O Liceu não tinha laboratório, mas ele recebeu da Secretaria de Ciências e 

Tecnologias três laboratórios; na época, o diretor era o professor Maranhão; ele 

alugou um caminhão; eu fui nesse caminhão buscar esses laboratórios com alguns 

colegas e na volta a gente montou os laboratórios. [...] eu fui para a SEDUC; lá eu 

trabalhava com o currículo, trabalhava com capacitação de professor, e muito, 

muito, muito mesmo, viajava muito e para trabalhar com laboratório. Participei 

daí da primeira equipe do estado para se concentrar no foco de mandar 

laboratórios para as escolas do estado públicas. Então, a gente fez um movimento 

muito grande. (Professor Angico, grifo nosso). 

 

Eu gostei muito quando abriram os laboratórios; o governo lançou a proposta dos 

três laboratórios separados dentro das unidades. Então, inauguraram os 

laboratórios de Física, de Química e de Biologia separados. Então, ali eles 

colocaram microscópios, módulos anatômicos, e isso já começou a diferenciar 
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muito para os meninos, porque tinha um ar-condicionado lá dentro. Inicialmente 

eu acho que eles iam mais pelo ar-condicionado. Aí eles ficavam calminhos no ar-             

-condicionado, e a gente conseguia dar aula, explicar e fazer a prática dentro do 

laboratório. (Professora Ipê-Amarelo, grifo nosso). 

 

As interpretações sobre como essas mudanças foram se concretizando estão 

relacionadas às trajetórias pessoais dos professores, às suas concepções sobrelaboratórios e ao 

modo como organizavam os conteúdos escolares, pois o laboratório mudou a dinâmica de 

organização dos conteúdos de Biologia, as temáticas e abordagens trabalhadas, o que refletiu 

sobre o modo de conceber a disciplina Biologia, como pode ser evidenciado nos relatos: 

 
[...] posso ministrar todas as aulas de Biologia em sala de aula sem esquecer o 

laboratório; você vai estar cometendo um crime, porque sempre você percebe 

aprendizagem no momento em que você sai do abstrato e vai para o concreto. 

Sempre fui fascinado, microscópio, essas coisas, e a Agronomia me ajudou muito 

nisso. E aí, para mim, os laboratórios foram um salto; foi algo fundamental. 

(Professor Angico, grifos nossos). 

 

Mudou, porque eu fui terminar um pouco o que recebi da universidade, que era o 

professor lá em cima e o pessoal lá embaixo, aquela coisa do professor 

universitário, todos professores, de todo mundo ali ser isso, não tinha aprendizado. 

Então, eu mudei porque vi que os alunos tinham muito o que passar para mim. 

Eu também aprendi com eles, aí aos poucos fui me envolvendo mais com eles, 

tendo uma afinidade maior, e aquilo acabou sendo mais importante até mesmo 

que o meu conteúdo, eu não nego isso. (Professora Ipê-Amarelo, grifo nosso). 

 

Além dos recursos didáticos próprios dos laboratórios, como vidrarias, 

microscópios e modelos anatômicos, alguns professores passaram a receber bolsas de iniciação 

científica para os monitores do laboratório de Biologia. Desse modo, ao longo do tempo, os 

laboratórios conferiram maior prestígio à disciplina Biologia. Nesse aspecto, pode ser 

identificada uma relação sutil entre a estrutura econômica e o maior investimento de recursos 

nas áreas técnicas (Biologia, Física e Química), o que Apple (1982) aponta como um aspecto 

propulsor da distribuição de conhecimento escolar de alto nível no espaço escolar, já Goodson 

(2001) relaciona com um maior status para a disciplina escolar, nesse caso, com a oferta de 

mais recursos para as disciplinas da área das Ciências da Natureza e suas tecnologias, em 

detrimento das demais. Isso reforça esse prestígio da disciplina Biologia e de seus professores.  

O aspecto acima mencionado pode ser também identificado nos relatos. Os 

professores foram peças fundamentais na busca por mais recursos para a disciplina Biologia, 

sendo persistentes algumas vezes diante das rejeições por mais investimento de recursos 

financeiros. Esses pontos demonstram as relações conflituosas nos territórios curriculares: 

 

Aí chegou uma época que fizeram aquela história da bolsa do professor que 

mandava, não lembro bem o nome do projeto, não lembro se era PIBIC, e ia chegar 

no Liceu. Antes de chegar, eu fui lá na UFC ver se eu conseguia, aí, antes de o 

projeto chegar no Liceu, eu fui na UFC me informar sobre isso, daí me mandaram 
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falar com um professor que não lembro o nome e ele foi aluno do Liceu, aí disseram 

que era perigoso, que não daria certo, daí deixei para lá. Aí um dia chegou gente da 

UNIFOR e trouxeram o projeto para dentro do Liceu, aí foi feito um projeto para 

cada laboratório, para cada professor de laboratório fazer um projeto, e existia a 

possibilidade dos alunos de lá que estavam com nosso projeto virem para cá para o 

Liceu acompanhar. (Professora Ipê-Amarelo, grifo nosso). 

 

Muitos professores estavam lá apenas para transmitir o conteúdo, não compartilhar 

conhecimento. Isso gerava uma ciumeira danada, tanto... agora se expandiu muito 

quando montei a monitoria de alunos no laboratório, porque o laboratório, por ser 

um laboratório muito completo, ele recebia inclusive visita de universidade. A 

UFC, a UNIFOR, a UVA, a UECE visitaram. Eu levava a turma deles para lá e 

deixava na mão dos monitores, alunos do Liceu. (Professor Angico, grifo nosso). 

  

Como parte ainda das conquistas feitas pelos docentes, podemos citar a inserção 

dos laboratórios na carga dos professores de Biologia. Não podemos deixar de mencionar a 

contribuição do professor Angico, como docente do Liceu do Ceará, na implementação dessa 

política pública estadual, o que também propiciou maior participação dos professores nas 

feiras de ciências, que já aconteciam desde os anos 1990. Esses relatos nos lembram sobre os 

processos que podem efetuar a mudança na escola, com a colaboração docente a partir de seus 

propósitos e interesses. Como aponta Goodson (2013, p. 56): 

 

Na nova era, uma missão de mudança será definida e renegociada por agente internos 

e externos, embora respeitando as forças externas de mudança, desde o começo essa 

missão irá aceitar que a realização da mudança está fundamentalmente localizada nas 

mãos dos agentes internos da escola e intimamente relacionadas com seus projetos e 

interesses pessoais. Para ter sucesso a mudança deve ser parte de sua missão. 

  

A partir de 2013, houve uma redução das verbas para o laboratório, bem como 

mudanças no processo de gerenciamento do orçamento e pouco investimento por parte dos 

gestores escolares, a ponto de colocar os laboratórios como baixa prioridade nas compras de 

recursos (MOTA, 2019). As mudanças decorrentes desse processo de menor investimento 

provocaram alterações na lotação de professores nos laboratórios, levando a deflagração de 

greves, o que repercutiu na disciplina Biologia. Isso demonstra os interesses e propósitos dos 

professores que atuavam nos laboratórios. 

Desse modo, entendemos, com base em Goodson (2001), que nesse contexto 

existiu um processo de busca pessoal por maior status e ascensão profissional por parte dos 

professores, o que confere prestígio tanto aos docentes como à disciplina Biologia. Nesse 

sentido, os educadores buscavam participar das feiras de ciências, serem laboratoristas com 

carga horária no laboratório, solicitavam bolsas de monitoria ou de iniciação científica e 

tentavam realizar cursos e estudos de pós-graduação, em um contexto que a disciplina 

Biologia mesclava diferentes tradições, com preponderância das tradições acadêmicas. 
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Foi também nesse contexto, entre os anos 2000 e 2013, que as greves diminuíram 

comparadas às dos anos 1990, como resultado de uma política de valorização salarial e maior 

quantidade de recursos (investimento financeiro e compra de materiais didáticos) para as 

aulas. De tal maneira, consideramos o “Fornecimento de recursos didáticos pelo governo” e o 

“Estímulo à valorização profissional” como dois dos principais eixos que podem estimular 

mudanças no currículo de Biologia. A professora Ipê-Amarelo exemplificou os novos 

recursos didáticos advindos dos laboratórios e da nova organização da disciplina Biologia: 

 

No laboratório tinha materiais sobre anatomia do corpo humano, anatomia dos 

vegetais, um microscópio, um desenvolvimento embrionário; tinha um aquário 

dentro do laboratório para a gente trabalhar ecologia, essas coisas todas, mas a 

gente tinha uma sequência. Agora quando o professor dizia: ‘Eu vou entrar agora 

em Bioquímica, você tem como falar de amido, de carboidrato’; quem puder fazer 

qualquer coisa ligada na área lá a gente combinava com o professor. 

 

Esses pontos nos mostram a relação entre os eixos de influência (apresentados 

nesta pesquisa), com as missões (propósitos) dos professores, que implicaram na construção 

de mudanças na escola em diálogo com seus interesses materiais e idealistas, tal como se 

refere Goodson (1997). Essas mudanças coexistem com as estabilidades da organização 

curricular da disciplina Biologia, portanto não são aspectos excludentes. Fica claro também, 

que nesses exemplos a mudança não esteve associada a imposição de novos modelos 

pedagógicos, o que nos faz refletir sobre a própria cultura escolar do Liceu do Ceará e que as 

mudanças são construídas com bases nos interesses dos docentes. Como se refere Farias 

(2002, p. 79-80) sobre a mudança: 

 

Trata-se de uma ação intransferível, ou seja, somente os sujeitos implicados e 

interessados podem efetivamente concretizar a mudança em sua prática. Isto porque 

o sentido da mudança é tributário de uma lógica que articula tanto a cultura dos 

atores sociais quanto as relações sociais em que estão envolvidos, ambas 

mediatizadas pelas interações cognitivas e afetivas que as tornam coerentes e 

significativas. O sentido de uma mudança é, portanto, construído pelo sujeito a partir 

de um repertório diversificado de ações que articulam elementos diversos, inter-

relacionando estratégias argumentativas ao contexto cotidiano, ao sentido do 

trabalho, aos saberes profissionais e à vida. 

 

Nem sempre a busca por valorização profissional partia da SEDUC, mas dos 

esforços individuais dos professores, de suas missões pessoais99, o que, por sua vez, 

repercutiu sobre o currículo de Biologia, como pode ser identificado nos relatos abaixo sobre 

o final dos anos 1990: 

 

 
99 Termo usado por Goodson (2001). 



180 

Não consegui a liberação. Na época, a secretária de educação não autorizou. 

Inclusive, eu sofri muito com isso, porque ela chegava a ir ao Liceu para saber se 

eu estava trabalhando. E aí eu fui; uma coisa que eu botei na cabeça que eu ia 

vencer, tanto era assim que eu pagava colegas para dar aula no meu lugar, para 

que os alunos não tivessem prejuízo em relação ao conteúdo especialmente; dava 

aula dia de sábado, dava aula em feriado, dava aula em contraponto de horário, 

mas, como os alunos eram muito bons, muito amigos, muito leais, eles se submetiam 

a isso. (Professor Angico, grifos nossos). 

 

Ultimamente as greves são muito poucas; naquela época, principalmente na época 

que teve uma inflação, aí o dinheiro da gente ficava bem irrisório, é tanto que eu 

tive que trabalhar três expedientes, manhã, tarde e noite, para poder ter um 

orçamento melhor, porque senão só dois expedientes... E aí é por isso que eu digo 

a dificuldade de você fazer, eu não tive oportunidade de fazer mestrado, não tive 

oportunidade de fazer doutorado. Por quê? Porque tudo isso requer uma 

quantidade grande de tempo. (Professor Aroeira-Vermelha, grifos nossos). 

  

De todo modo, conseguimos perceber que, associada a essa busca por 

investimento, por recursos didáticos e por progressão na carreira profissional, estava a 

construção de vivências dentro da disciplina escolar, que possibilitou a apropriação de novas 

práticas pelos professores. É o caso, por exemplo, de docentes que relataram aprendizados de 

abordagens mais dialógicas com estagiários da universidade:  

 

Os estagiários começaram a chegar discutindo alguma coisa relacionada ao 

conteúdo, depois, mais à frente, começou a chegar com questionamentos, que foi a 

última abordagem que eu recebi da UFC de quem estava terminando o curso de 

Biologia; eram os questionamentos: o que vocês acham disso? Vocês concordam? 

E vocês? E aí ia questionar cada um e envolver a turma do conteúdo que a gente 

queria andar. Com certa dificuldade, os meninos acharam que a gente estava 

enrolando: ‘A senhora não vai começar a aula hoje, não?’. Sempre foi assim. 

(Professora Ipê-Amarelo, grifo nosso). 
 

Esse fragmento ilustra os discursos sobre o Ensino de Biologia que circulam no 

universo escolar e que ajudam a remodelar os conhecimentos escolares. É mais interessante, 

por se tratar de um tipo de aprendizado feito pelos professores na relação com alunos da 

licenciatura, que estão em formação. 

Enquanto outras pesquisas incidem sobre o aprendizado de licenciandos quanto à 

sua inserção gradual na cultura escolar na formação inicial (SELLES; FERREIRA, 2009), 

conseguimos perceber nesta investigação uma relação dialética entre o professor experiente 

(do Liceu do Ceará) e o aluno da universidade, por meio do qual podia aprender, o que foi 

capaz de remodelar parcialmente o currículo de Biologia nesse microcontexto. É preciso 

reconhecer essas experiências como formativas em suas singularidades nos percursos dos 

professores, o que sugere que o estágio curricular supervisionado do aluno (futuro professor) 

também contribui na formação do professor da escola que o recebe.  

Como pode ser visto, esse relato centraliza o que a professora chama de 

“abordagens com questionamento”. Essa pode ser uma referência implícita a inúmeros 
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discursos que adentram o espaço escolar advindos dos currículos oficiais, dos LDs e de 

pesquisadores da área que tecem críticas a um ensino restrito à memorização de conteúdos 

(KRASILCHIK; MARANDINO, 2004) e que se aproximam de um ensino mais dialógico, 

cujo foco maior é a problematização da realidade. Por tais elementos, podemos reconhecer na 

prática dessa professora uma inspiração ou aproximação sutil ao pensamento freireano 

(LEITE; FEITOSA, 2011). 

Outras vivências carregadas de sentidos também foram rememoradas, como 

também vivências com práticas experimentais através da participação nos cursos de férias 

coordenados pelo Programa de Educação Tutorial (PET) de Biologia da UFC, como 

exemplificada pela professora Ipê-Amarelo (grifos nossos) e na Figura 20: 

 

[...] em 2010 e 2011, ainda trabalhamos muito; eu sabia que no mês de férias tinha 

curso ou na área de Ciências ou na Bioquímica, aí eu matriculava os alunos que 

queriam fazer. Teve uma época que tinha para professor e aluno; eu fiz para 

professor e aluno; acho que fiz umas três vezes aquele curso de férias na Biologia 

na UFC. Foi muito bom, porque os meninos começaram a ver que a gente não 

estava enrolando aula, que as aulas eram daquele jeito, e começaram a entender 

porque eu brincava muito em sala de aula e que não era tão séria, porque, de 

qualquer forma, a gente começou a dar uma abertura a mais para o aluno se 

mostrar, digamos assim. Na Biologia, nós sempre fomos mais chegados aos alunos 

que nas outras áreas, acho que isso não era bem visto pelos professores, não. 

 

Figura 20 – Alunos do Liceu do Ceará participando de atividades investigativas de Biologia no curso de férias da 

UFC, em julho de 2011 

 
Fonte: Acervo próprio (2011). 

 

Foram experiências permeadas de sentidos, que marcaram as trajetórias dos 

professores e proporcionaram pequenas mudanças no currículo de Biologia, em especial a 

própria elaboração de projetos nos laboratórios de Biologia das escolas:  
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E, quando foi o ano de 2005, que eu entrei no laboratório, aí facilitou mais ainda, 

porque o laboratório, realmente eles iam para lá, tinha lá os protótipos, explicava 

direitinho, então a aula ficava magnífica. (Professor Aroeira-Vermelha). 

 

Em 2004, culminou que nós fomos o primeiro colégio no Brasil em que alunos do 

ensino médio apresentaram trabalho na SBPC Sênior, era um trabalho com ofídios, 

isso já tinha laboratório. E foi um negócio assim impressionante, porque na 

apresentação eu só intervinha quando alguém fazia aquele questionamento 

metralhadora de pergunta, não é? E aí eu percebia alguma coisa, alguma maldade 

com os alunos, eu intervinha, mas senão [...]. Eram duas meninas e um rapaz, em 

dado momento chegou um professor da Universidade Federal, e ele – foi em 

Goiânia esse lugar – chegou, nós já tínhamos recolhido o banner, e ele: ‘Puxa! Eu 

estava dando aula, não deu tempo de chegar!’. Então:‘Não!A gente repassa, 

apresenta de novo’. Abrimos o banner e começamos a apresentar, e esse professor 

começou a perguntar, perguntar, e os alunos respondendo, respondendo, e ele 

perguntando e respondendo, aí teve uma hora que o aluno parou de dizer sim, 

respirou, aí o aluno disse: ‘Não tem mais nada, não?’. Aí ele caiu na gargalhada. 

(Professor Angico). 

  

Até esse ponto, discutimos sobre as experiências formativas consideradas 

marcantes pelos professores, a aquisição de novos recursos didáticos na escola e a valorização 

profissional decorrente de políticas públicas, que, de certo modo, interferiram nas aulas de 

Biologia. Por sua vez, os currículos oficiais não tiveram o mesmo destaque nas trajetórias 

narradas pelos professores. Como abordamos no capítulo anterior, dois currículos oficiais 

foram produzidos para o ensino médio nos anos 2000 e 2008. Mesmo com características 

diferenciadas e com a participação direta de docentes da escola em suas construções, esses 

ainda permaneceram secundários na implementação no Liceu do Ceará. 

Assim, diante da análise das atas de reuniões e das fontes orais coletadas, 

entendemos que os currículos oficiais estaduais foram coadjuvantes no processo de 

construção dos currículos da Biologia na escola, como ressaltam as narrativas: 

 

Nós sempre tivemos muita liberdade em relação ao currículo, nós nunca fomos 

pressionados. Nunca! Às vezes, a gente recebia propostas, a gente botava em 

votação [...]. A gente começou a receber das editoras coleções de livros; a gente 

não tinha livros. Então, a gente sempre entrava em um debate de discussão, 

escolhia as avaliações e, em seguida, a gente preparava o plano, não é, o plano 

anual, quais os conteúdos, e cada um se distribuía de acordo com o que era 

planejado para ser dado no bimestre, pelo menos o mínimo, não é. A gente tinha 

que dar o mínimo, podia até dar o máximo, mas a gente dizia: ‘Olha, dar até esse 

conteúdo no primeiro bimestre’, e dividia tudo isso [...]. Esse mínimo era levado em 

conta primeiramente o vestibular e por último o ENEM, sempre visando ao aluno. 

Teve aquela época para a ação de trabalho, mas a gente não se ligou nisso, a gente 

se ligou no vestibular. (Professora Ipê-Amarelo, grifos nossos). 

 

O final dessa fala reafirma a importância dos LDs e dos exames nas decisões 

curriculares dos professores de Biologia no Liceu do Ceará. Por sua vez, os currículos oficiais 

possibilitaram um papel mais burocrático na instituição ou de pelo menos incitar discussões 

sobre novos conceitos, como o conceito de interdisciplinaridade, anteriormente descrito nos 
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relatos. Precisamos enxergar isso como estratégias de controle curricular menos visíveis. 

Sobre elas, Apple (1989) enuncia que são estratégias que tentam parecer legítimas e inerentes 

à relação de trabalho. Portanto, diferem de um controle direto que ameaça o trabalhador de 

perder o próprio emprego.  

Os currículos estaduais não foram impostos abruptamente, mas eram mostrados 

como necessários. Também podemos considerar que os currículos de Biologia na escola eram 

construídos de modo a respeitar a autonomia relativa dos professores, algo que entra em 

sintonia com as características institucionais do Liceu do Ceará de ser pioneiro nas greves 

escolares e de acolher as reuniões sindicais.  

Outro exemplo em que os professores foram reativos às tentativas de mudanças 

foi pertinente à proposição do governo estadual de estabelecer um outro modelo de avaliação, 

não quantitativo, considerando o rendimento do aluno dividido em avaliação satisfatória e 

avaliação não satisfatória, em que uma gama de critérios deveria ser avaliada pelos 

professores e descrita em fichas de avaliação do Projeto Escola Viva. Nesse contexto, a 

professora Ipê-Amarelo questionou esse modelo avaliativo em reunião pedagógica junto aos 

seus pares, sugerindo palestras de especialistas na escola para promover o debate, conforme a 

ata da reunião (LICEU DO CEARÁ, 2000).  

Notamos outra incidência desse currículo oficial estadual. Os registros nos diários 

de classe dos professores não fizeram menção às propostas curriculares, embora os diários de 

classe do início dos anos 2000 trouxessem orientações precisas sobre o uso de competências e 

habilidades da Coleção Escola Viva para o planejamento docente, como indicado na Figura 21. 

 
Figura 21 – Capa e primeiras páginas do diário de classe dos anos 2000 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2011). 
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Fica evidente o modo como os currículos oficiais foram apresentados através dos 

diários de classe produzidos para os docentes, algo tão importante quanto a discussão de sua 

criação, execução e avaliação, pois ajuda a explicar como o currículo era modelado na escola 

(GIMENO SACRISTÁN, 2000). No caso da escola estudada, os currículos oficiais foram 

usados nos planejamentos anuais, alguns desses currículos foram induzidos através de outros 

materiais que chegavam à escola, tal como evidenciado na figura anterior, como os diários de 

classe ou mesmo os manuais de práticas laboratoriais, com referências explícitas aos 

currículos estaduais de 2009, como pode ser visto neste fragmento do manual de práticas 

produzido pela SEDUC: 

 
Com base nas atuais bibliografias e matrizes curriculares, trazemos estes roteiros de 

práticas laboratoriais com foco na padronização da rotina prática experimental 

dos laboratórios didáticos de ciências das escolas públicas estaduais. Nestes manuais 

de práticas laboratoriais, procuramos sempre relacionar as aulas experimentais 

com a atual proposta curricular para as disciplinas de Ciências, Biologia, 

Química, Física e temática do estado do Ceará. (CEARÁ, 2010b, p. 9, grifos 

nossos). 

 

Compreendemos isso como tentativas de naturalizar esses currículos estaduais no 

cotidiano escolar, embora os LDs fossem mais influentes para a organização do conhecimento 

escolar. A opção pelos LDs e a presença de instruções nos diários de classe sobre as 

competências e habilidades mostram formas sutis de controle. Apple (1982, p. 14) reitera que: 

“O controle é investido nos princípios constitutivos, códigos e especialmente na consciência e 

nas práticas do senso comum subjacentes à nossa vida, assim como pela divisão e 

manipulação econômica direta”. Desse modo, o uso do LD nas decisões curriculares pode ser 

traduzido como parte de uma cultura dominante que se hegemonizou100 nas escolas e que 

beneficia os grupos relacionados a editoras, que são respaldados nas práticas cotidianas. 

Nesse sentido, questionamos até que ponto o processo de seleção do LD se 

associa a uma cultura de consumo e a uma perspectiva em que os professores são técnicos 

neutros, que individualmente – pela escolha do material didático – podem melhorar o ensino 

sem precisarem construir um currículo que aborde a injustiça social. Do mesmo modo, quanto 

aos demais recursos didáticos (computadores, materiais de laboratório, máquinas de 

reciclagem, etc.) referidos nas entrevistas, embora estejam no contexto de intenções de 

melhoria da realidade escolar, podem mascarar outros interesses, como a associação do estado 

com instituições privadas que os produzem e os comercializam. 

 
100 Em função similar, os diários de classe tentaram naturalizar o que foi legitimado pelo governo estadual. 
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Por sua vez, os currículos oficiais estaduais foram reelaborados e negociados na 

escola. Diante disso, podemos considerar que as pequenas mudanças apenas aconteceram 

quando os interesses externos se aproximavam aos propósitos individuais e coletivos dos 

professores, já que essas negociações estão condicionadas à história pessoal e às lutas desses 

professores nos espaços sociais em que atuaram. Tal como mencionam Vilela et al. (2012), os 

conhecimentos escolares no currículo de Biologia são produzidos por vários fatores seletivos 

que se materializam por conflitos na produção curricular.  

Goodson (2015) descreve conflitos e negociações no currículo em períodos de 

reformas curriculares que proporcionam certo sentimento de desencanto, desespero e 

abandono da profissão, devido às iniciativas governamentais. No contexto estudado, esses 

sentimentos não parecem ter se efetivado de modo contínuo, pois os docentes entrevistados 

falaram com encanto e saudosismo da escola, o que reforça a ideia de que a produção 

curricular nessa escola é em parte diferenciada, por ser referência de luta política no estado 

nos anos 1990 e pelo sentimento de entusiasmo pela escola e pelos alunos.  

Essa liberdade curricular dos docentes também pode explicar o fato de os 

professores serem refratários às propostas curriculares e, de certo modo, ajuda a questionar a 

ideia naturalizada de que, para a prática educativa mudar, é necessária uma nova política 

curricular. Gimeno Sacristán (2000) problematiza essa compreensão centralizadora e 

antidemocrática por não flexibilizar a atividade docente. Nesse sentido, esse autor sugere que 

as propostas curriculares têm uma importância maior em regular mudanças sobre materiais 

didáticos do que provocar mudanças diretas nas práticas dos professores. Como vimos com 

professores de Biologia do Liceu do Ceará, as pequenas mudanças só aconteceram quando os 

docentes se identificaram com algum tipo de atividade construída pelo estado ou por outras 

instituições. Existe, assim, um processo dialético que produz significados101 para o currículo 

junto aos saberes e propósitos dos professores.  

Ao frisarmos a flexibilidade curricular presente na escola estudada, bem como nos 

currículos oficiais produzidos pela SEDUC, não queremos induzir o pensamento de que todas 

as escolas do estado possuem essa flexibilização. No entanto, esse parece ser um aspecto do 

esquema de intervenção e regulação curricular no Ceará que pode estar relacionado tanto à 

orientação pedagógica das propostas quanto à falta de uma política contínua que valorize a 

discussão coletiva na produção dos currículos oficiais e não os torne modismos ou projetos de 

governos. 

 
101 Operados pelos fatores que influenciaram o currículo de Biologia. 
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Como reitera Apple (1982), o controle social não é algo sempre indesejável, 

tampouco se origina apenas de movimentos conservadores. Desse modo, é preciso refletir 

também sobre as lacunas na política curricular cearense apresentada. Isso não significa que a 

prática dos professores precisa ser cada vez mais inspecionada e condicionada às políticas 

curriculares, ao contrário disso, por natureza os currículos oficiais têm suas limitações, como 

se refere Gimeno Sacristán (2000, p. 117): 

 
As prescrições curriculares costumam se referir a conteúdos e orientações 

pedagógicas que podem ser determinantes, no melhor dos casos, para a elaboração 

de materiais, se se ajustarem a elas, ou para realizar o controle do sistema, mas mais 

dificilmente costumam ser reguladoras da prática pedagógica dos professores de 

uma forma direta [...] O currículo prescrito não pode nem deve serentendidocomo 

um tratado pedagógico e um guia didático que oferta planos elaboradospara os 

professores, porque tem outras funções mais decisivas para cumprir, desde o ponto 

de vistada política educativa geral, do que ordenar os processos pedagógicos nas 

aula. Se a política educativa podee deve ajudar os professores deve fazê-los por 

outros meios. 
 

Entre as limitações à política curricular cearense estão as informações sobre 

desenvolvimento de atividades democráticas de autoavaliação das práticas docentes com mais 

clareza para a sociedade (não restritas ao rendimento dos alunos em avaliações externas), bem 

como a produção de mecanismos de inovação curricular apoiada em materiais didáticos 

produzidos em esfera local, com respectivo investimento na formação continuada dos 

professores. São esses os principais mecanismos que gerariam mudanças curriculares, 

conforme Gimeno Sacristán (2000), que não foram abordados nos itinerários dos docentes, 

com exceção das formações direcionadas aos laboratórios de Biologia. 

Até esse ponto, conseguimos identificar principalmente as vozes docentes sobre 

as decisões nos currículos. As trajetórias desses professores na escola foram produzidas por 

processos complexos, que tanto buscam a estabilização do currículo de Biologia quanto 

algumas mudanças. Esses são pontos que serão aprofundados no próximo capítulo, em que 

poderemos também relacionar o currículo experienciado e narrado pelos ex-alunos do Liceu 

do Ceará junto às vozes dos docentes.  
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Fonte: Carla Vasconcelos (2020). 
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7  EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS QUE EXISTEM E RESISTEM NO CURRÍCULO 

DE BIOLOGIA 

 

“Eu aprendi a fazer minha Biologia de acordo 

com a necessidade dentro da escola.” 

(Professora Ipê-Amarelo). 

 

“Tudo que eu consegui dentro da escola foi 

através da Biologia.” (Aluno Sabiá-Barranco). 

  

No capítulo anterior, vimos que existem diferentes fatores que afetam as decisões 

curriculares dos professores de Biologia no contexto estudado. Também percebemos a 

presença de formas sutis de controle, bem como constatamos que as mudanças mais 

duradouras só aconteciam quando se aproximavam dos propósitos dos docentes. Neste 

capítulo, tentamos compreender e explicitar o modo como aconteciam as aulas na cultura 

escolar estudada. Os dois relatos em epígrafe são depoimentos que nos remetem à 

centralidade da disciplina Biologia nos percursos desses professores e alunos. Suas 

existências e atos de resistir são criações no contexto sociocultural em que o Liceu do Ceará 

se insere, após os anos 1990.  

Ao iniciar este capítulo sobre as experiências vividas de docentes e ex-liceístas, é 

preciso pontuarmos que esses homens e mulheres existem como sujeitos históricos, o que 

significa que são capazes de produzir mudanças (mesmo pequenas mudanças) na ânsia de 

transformar sua realidade. No entanto, sabemos que, de modo geral, a escola, como espaço 

formal de aprendizado do conhecimento biológico, é alvo de críticas e debates, em que, no 

fundo, estão implícitas as antigas questões curriculares sobre o que e como ensinar, em que 

muitos professores são tratados como objetos, e não como sujeitos. A eles são impostos 

valores, conhecimentos e finalidades.  

Não queremos, com essa constatação, nem com este capítulo, desenvolver receitas 

sobre como devem ser as aulas de Biologia. De outra maneira, pretendemos ouvir os 

principais personagens envolvidos: professores e alunos, para, assim, refletir sobre o currículo 

de Biologia a partir das características dessa disciplina escolar ao longo do tempo, dos seus 

condicionantes e das lutas assumidas por eles.  

Neste capítulo, apresentamos como categorias empíricas o modo como os 

professores percebiam o currículo na escola e como os alunos o experienciavam esse mesmo 

currículo. Buscamos o diálogo com outras fontes de dados, como os diários de classe e as 

matérias de jornais produzidas pelos docentes. Também é neste capítulo que as vozes dos 
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alunos são abordadas como partes dos fios que produzem a trama curricular na escola. Nesse 

sentido, apresentamos também esses protagonistas. 

A aluna Jaçanã é natural de Quixeramobim (a 240 quilômetros da capital 

cearense). Filha de pai caminhoneiro e mãe costureira, sempre estudou em escola pública. 

Devido à profissão do pai, atrasou os estudos, pois teve que estudar em escolas diferentes. 

Cursou todo o ensino médio no Liceu do Ceará (1993-1995) e graduou-se inicialmente em 

Engenharia de Pesca e depois em Ciências Biológicas (licenciatura). Tinha muitas 

dificuldades na escola em razão da não oferta de LDs pelo governo. Sua entrevista foi 

realizada na escola onde atualmente trabalha como docente e demonstrou carinho em relação 

às suas lembranças do Liceu e à sua atual profissão.  

O aluno Bem-Ti-Vi-Rajado cursou os três anos do ensino médio no Liceu do 

Ceará (2010-2012) e ingressou na escola aos 15 anos de idade. Ele tinha sonhos de ascender 

socialmente, visto que sua mãe trabalhava em uma fábrica de calçados. Pensou em seguir a 

carreira de jornalista, mas se encantou pela Biologia. Realizou o curso de Ciências Biológicas 

e é atualmente estudante do mestrado em Ecologia. Para ele, o sonho de seguir carreira na 

área teve influência das atividades realizadas e organizadas pela disciplina Biologia. A sua 

entrevista é rica de detalhes e histórias. Ele foi monitor no laboratório de Química da escola, 

lembrando-se com carinho de um dos livros que lhe foi presenteado por um de seus 

professores de Biologia.  

O aluno Sabiá-Barranco estudou em escolas particulares no ensino fundamental e 

o seu primeiro ano do ensino médio foi em uma escola profissional. Ingressou no Liceu do 

Ceará em 2010 e continuou até o ano seguinte. Depois iniciou os estudos na licenciatura em 

Ciências Biológicas, tendo seguido carreira na área de Psicologia. Sua entrevista foi rica de 

descrições sobre suas sensações na escola, sobre os professores e sobre o laboratório de 

Biologia, do qual foi monitor. Após estas sucintas descrições sobre as trajetórias dos alunos, o 

próximo tópico retrata a última categoria identificada nesta investigação.  

 

7.1  O Currículode Biologia: entre o percebido e o experienciado na escola pública 

  

Considerando a própria estrutura das narrativas, com a descrição de histórias 

pessoais, buscamos compreender o que e como os professores ensinavam (conteúdos e 

abordagens) e por que eles ensinavam (as finalidades), na perspectiva dos docentes e 

discentes, o que pode ser entendido como duas das dimensões do currículo interativo e 

vivenciado na escola, o que, conforme Carneiro (1998) e Goodlad (1977), pode ser chamado 
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de currículo percebido (narrado pelos professores) e que é diferente do currículo 

experienciado pelos alunos, descrito também neste tópico.  

Ao longo da leitura das transcrições das fontes orais, percebemos que existem 

diferenças em analisar as narrativas de professores e de alunos. Esses últimos, ao rememorar e 

construir suas histórias pessoais, tentaram mostrar o currículo com sua diversidade de atores, 

para além dos nossos professores entrevistados, com um olhar rizomático e dinâmico sobre a 

Biologia no Liceu, pois cada aluno tinha um professor diferente em cada ano do ensino 

médio.  

Dessa maneira, consideramos esses aspectos descrevendo todo esse conjunto de 

narrativas como forma de valorizar as experiências explicitadas. Quando necessário, os 

docentes lembrados pelos alunos que não participaram da pesquisa também serão nomeados 

com nomes de árvores, à semelhança dos demais entrevistados. O Quadro 17 esclarece e 

diferencia as diferenças entre o percebido e o experienciado, caracterizando a Frequência 

Absoluta (FA) com que os temas surgiram:  

 
Quadro 17 – Reminiscências sobre o currículo percebido e experienciado de Biologia no Liceu do Ceará 

Subcategorias Temas 

FA nas 

narrativas 

docentes 

FA nas 

narrativas 

discentes 

Elementos nucleares da 

disciplina Biologia 

a) Conteúdos, abordagens e recursos 55 65 

b) Finalidades do currículo de Biologia 10 16 

c) Exames e práticas avaliativas 3 3 

d) Práticas de motivação e incitação aos estudos 

usadas pelos docentes 
12 15 

Lutas e alianças no 

currículo vivido de 

Biologia 

e) Dificuldades quanto à estrutura e ao contexto do 

Liceu do Ceará 
10 4 

f) Reivindicações dos professores por melhoria das 

condições de trabalho e salarial 
3 7 

Total 93 110 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Ao identificarmos alguns “temas” nas narrativas, buscamos caracterizar a 

Frequência Absoluta (FA) em que apareciam, para evidenciar os distintos modos de 

representar a disciplina Biologia nas narrativas dos professores e dos alunos. Cada trecho 

com esses “temas” foi contabilizado, embora um mesmo fragmento da transcrição 

contivesse mais de um desses temas, por isso o número elevado. Esse processo quantitativo 

foi facilitado por selecionarmos uma cor para cada tema e grifá-lo com essas cores nas 

transcrições. Consideramos que, embora essa representação quantitativa possa nos mostrar 

diferenças e semelhanças no modo de narrar as experiências vivenciadas na escola, o mais 
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importante são quais os sentidos dessas experiências, que serão mais bem aprofundados nas 

próximas seções. 

 

7.2 Elementos nucleares da disciplina Biologia no Liceu do Ceará  

 

Os estudos de Chervel (1990) buscam delimitar os elementos que caracterizam as 

disciplinas escolares, chamados por ele de elementos nucleares. Podem ser evidenciados 

como conteúdos explícitos ou implícitos, finalidades da disciplina, abordagens e formas de 

avaliação e motivação usados pelos docentes. Devido à natureza complexa das narrativas, 

seria inapropriada uma fragmentação dos relatos coletados e sua separação em cada um desses 

elementos nucleares, sob pena da perda de sentidos mais globais ou latentes. Um mesmo 

fragmento nos ajudou a compreender distintas categorias e subcategorias. Por isso, os 

próximos subtópicos descrevem esses elementos nucleares sem subdividi-los.  

 

7.2.1 Estabilidades e conhecimentos legitimados  

 

Como anteriormente referido, os conteúdos de Biologia eram delimitados 

principalmente pela organização dos livros didáticos (LDs), que ajudaram a naturalizar esses 

conteúdos, o que, conforme Goodson (1997), faz parecer que sejam inquestionáveis, 

conferindo estabilidade à disciplina escolar. Há relatos de que, ao longo dos 25 anos de 

trabalho dos professores aposentados, as editoras mudaram algumas vezes a ordem 

tradicionalmente estabelecida dos conteúdos de Biologia, e isso culminou em tensões no 

Liceu do Ceará. 

Nas entrevistas, os professores mencionaram os LDs mais usados ao longo de 

toda sua trajetória na escola, como os de José Mariano Amabis (com maior relevância), 

enquanto os livros de Fernando Gewandsznajder, César e Sezar e Sônia Lopes foram referidos 

com menor intensidade102. Os fragmentos a seguir explicitam e mostram a compreensão dos 

professores e alunos sobre essa organização curricular ao longo das séries do ensino médio: 

 
E aí o currículo era assim: no 1º ano, quando a gente seguia, a maioria das vezes 

era Citologia, Embriologia e Histologia; no 2º ano, eram seres vivos; e, no 3º ano, 

era Genética, Evolução e Ecologia. (Professora Ipê-Amarelo). 

 

 
102 Isso suscita questionamentos sobre possíveis mudanças e estabilidades nos LDs de Biologia usados no Liceu 

do Ceará.  
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O 1º ano dei logo a parte mais elementar da Biologia, que é a parte de Células e 

Bioquímica também; tinha Bioquímica, os alunos achavam, assim, muito difícil, mas 

o Liceu colocava o básico. E, no 2º ano, era a parte de Botânica praticamente e a 

parte de Zoologia. O 3º ano que era a parte de Genética e Ecologia; do começo que 

eu entrei até o final, até em 2017, nunca, praticamente isso não mudou, a gente 

sempre seguia o conteúdo e o currículo que tinha lá no livro antes. (Professor 

Aroeira-Vermelha). 

  
No período que eu estava como aluno, eu não percebi muita mudança, e o conteúdo 

eu peguei mesmo do começo ao fim a sequência do livro do Amabis e Martho, 

aquela coleção que tinha o livro verde no 1º ano, o vermelho no 2º e o azul no 3º. 

Então, aquela lógica do livro do Amabis e Martho foi seguida em ordem. [...] a 

gente seguiu basicamente a sequência do livro. (Aluno Bem-Ti-Vi-Rajado). 

 

Eu sinto que não havia uma conexão, né, tipo assim, a Biologia do 1º ano ela era 

muito destacável, a Biologia do 2º ano também era outra Biologia, e a Biologia do 

3º ano era com outra [...]. (Aluno Sabiá-Barranco). 

 

É interessante como os alunos percebem esse currículo de Biologia – como se 

existisse uma Biologia diferente para cada série – e como os professores assumem o LD como 

a principal fonte curricular. Precisamos esclarecer que não há um modo “mais eficiente” de se 

estruturar o currículo de Biologia; ao contrário, existem inúmeras opções que partem de uma 

sequência de conceitos mais gerais para os mais específicos do ensino por investigação, ou 

que valoriza aspectos cognitivos dos alunos, entre outras (KRASILCHIK, 2016). Essas 

opções não estão restritas ao LD ou mesmo à sequência comum nos LDs que parte de 

estruturas e níveis biológicos mais simples para os mais complexos, como o estudo de Células 

no 1º ano e de Ecologia no 3º ano. 

Em uma visão mais sociológica do currículo, Gimeno Sacristán (2000) considera 

que essas opções de organização e produção curricular são opções políticas e estão atreladas 

ao papel que o professor tem na sala de aula, em três níveis distintos, baseando-se nos 

trabalhos de Tanner, D. e Tanner, L. (1980).  

Em um primeiro nível, os professores podem construir o currículo escolar apenas 

restritos aos LDs ou guias curriculares (nível de imitação-manutenção), que foi predominante 

nos docentes entrevistados, em especial nos anos 1990. Os outros dois níveis mostram um 

aspecto mais reflexivo dos professores no currículo, em que são capazes de avaliar os recursos 

didáticos e interpretar a realidade (professor mediador) e de criar atividades coletivas, 

diagnosticar problemas e criar caminhos para enfrentá-los (professor criativo-gerador). 

Ponderamos que qualquer tentativa de categorização absoluta dos perfis dos professores pode 

ser autolimitada, pois, ao longo de uma trajetória ou mesmo em contextos distintos, os 

docentes podem transitar entre esses níveis. 
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Esses últimos níveis (em que os docentes são mais reflexivos) podem ser 

caracterizados nas atividades criadas pelos professores que não estavam restritas aos LDs, em 

especial com o maior investimento na escola após os anos 2000 e experiências formativas 

vivenciadas. Essas criações ou mediações tornaram-se memoráveis nos percursos docentes e 

discentes, como será exposto. 

Nas histórias profissionais dos professores e nas narrativas dos discentes, são 

abordados conteúdos de Biologia que consideraram marcantes, diante das experiências de vida 

relatadas. Entre esses, podemos citar conteúdos relacionados à classificação de plantas e 

animais, anatomia humana e vegetal, morfologia celular, meio ambiente e DNA. Alguns desses 

temas estavam ligados a projetos ou práticas executadas principalmente no laboratório de 

Biologia: 

 
Uma das memórias mais rápidas que eu tenho é da aula no jardim e na parte do 

corpo humano: o professor Aroeira-Vermelha também teve uma aula muito boa, 

que era até uma dúvida minha sobre como os órgãos se organizavam dentro do nosso 

corpo. Aí que a gente entendeu a diferença da pleura, do pericardite, do peritônio, as 

aberturas e as conexões, e esta aula também foi muito interessante por causa do 

tempo lá do bonequinho103 e da organização, que a gente desmontou o boneco-

modelo. E a gente desmontou e depois foi montar de novo [...], o que eu tenho 

bastante lembranças, bastante conhecimento do que eu aprendi nas disciplinas; o que 

foi a parte de Botânica foi bem interessante, a parte de Ecologia e Genética foi bem 

chamativa, mais atrativa. E, ainda hoje, eu me lembro deste conteúdo, eu consegui 

ter uma certa fluidez nas disciplinas do ensino superior, que traz, às vezes, 

conhecimentos adquiridos no ensino médio. (Aluno Bem-Ti-Vi-Rajado, grifos 

nossos). 

 

Eu gostava muito das aulas de laboratório, muito mesmo, porque primeiro que eu 

ficava fascinado com o fato de existir um laboratório de Biologia, né, na escola, 

porque eu nunca tinha visto isso, né. Então, ter um laboratório dedicado lá – não 

era um laboratório de Ciências, que nem isso eu tinha antes, né, mas era um 

laboratório só de Biologia, e tinha microscópios, tinha bichinhos, né, mortos, 

conservados no álcool e no formol, e eu achava isso o máximo. Então, só de ir para 

o laboratório eu já ficava assim: muito excitado. E eu lembro que a maioria das 

aulas do 2º ano foi com a professora Ipê-Amarelo descendo os bichinhos da coleção 

para mostrar para a gente; alguns bichinhos eles estavam em um estado de 

conservação que permitia inclusive tirar do álcool para mostrar, né, e eu achava o 

máximo; o máximo, máximo, máximo. Tanto achava o máximo que decidi ser do 

laboratório de Biologia, que também foi uma caminhada até chegar lá. [...] eu saía 

da escola para ir entrevistar gente no mercado São Sebastião, para trabalhar na 

horta, era como se fosse uma associação que tinha ali perto [...]; fazer coisas fora 

da escola, né, construir conhecimento no nível máximo também [...]. Eu lembro 

muito mais dessas experiências extraclasse do que dos conteúdos em si, do que 

aquela coisa que a gente vê sempre. Então, eu acho que isso, essa forma de 

trabalhar, é o destaque, que infelizmente não é uma regra das escolas de ensino 

médio, e não é uma regra nem no próprio Liceu, que isso seja dito. (Aluno Sabiá-

Barranco, grifos nossos). 

 

 
103 Os alunos fazem referência ao modelo anatômico masculino presente no acervo do laboratório de Biologia.  
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O final dos relatos dos alunos ressalta a presença de um currículo mais aberto a 

experiências fora da sala de aula, que estimulam a atividade autônoma dos discentes e 

ressalta o papel mediador do professor no currículo escolar, ambos aspectos defendidos por 

Gimeno Sacristán (2000) e Krasilchik (2016). Esses conteúdos assumiram finalidades e 

abordagens de acordo com os conhecimentos profissionais e propósitos pessoais dos 

docentes, tal como o professor Angico, que prezava trabalhos com base na sua área de 

formação inicial (Agronomia), ou a professora Ipê-Amarelo, que gostava de práticas de 

Botânica, ou o professor Aroeira-Vermelha, que ressaltava conteúdos ligados a doenças e ao 

corpo humano. 

  
[...] quanto à didática, essa era bem boa; a professora já tinha uma preocupação 

maior com o aprendizado dos alunos. Ela trouxe muito bem a parte botânica, 

anatomia, um pouco de temática, mas a principal foi a anatomia da parte vegetal; 

teve também aquela parte de corpo humano, que era aquele negócio de Biologia 

1, Biologia 2. Ela enfatizava o conteúdo de Botânica. Eu acho que era também o 

que ela mais gosta, e esta parte ela deu com bastante atenção, com muito 

carinho, e ali nós aprendemos a formação das flores, dos frutos, a maturação e 

crescimento das plantas. (Aluno Bem-Te-Vi-Rajado, grifos nossos). 

 

Esses exemplos ilustram a mediação do currículo de Biologia pelos professores 

quanto aos conteúdos e ressaltam elementos emocionais e sociais na produção curricular. 

Gimeno Sacristán (2000) aborda que os professores dedicam até mais tempo em sala de aula 

a certos conteúdos que preferem. Para o referido autor, essas escolhas sobre os conteúdos 

são mais influenciadas pela formação dos professores do que por fatores externos ao sistema 

escolar. Isso reforça a ideia de que os docentes constroem ao longo de seus percursos suas 

afinidades, propósitos e missões pessoais, como sugerem os trabalhos de Goodson (2001), e 

que interferiram no modo como o currículo foi construído na escola. 

Por outro lado, na análise dos diários de classe, conseguimos perceber a 

influência de fatores externos à escola. Identificamos uma valorização de conteúdos de 

Ecologia nos anos 1990 que não ficou tão evidente nas narrativas docentes: cerca de 29% 

dos registros presentes no diário de classe do 3º ano de 1996 eram relacionados à Ecologia, 

enquanto Genética e Evolução possuíam, respectivamente, apenas 15% e 6% no mesmo 

diário, o que pode estar relacionado à formação dos professores e à interpretação e 

incorporação na escola dos discursos produzidos pelos movimentos ambientais dos anos 

1990. Ressaltamos que achados semelhantes também foram apontados sobre os currículos 

oficiais do Ceará de 1992, com esse destaque à Ecologia104, conforme apontamos nos 

 
104 Com cerca de 32,5% de menções à Ecologia no currículo de 1992.  
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capítulos anteriores. Não está claro se essas proporções são semelhantes ou próximas aos 

conteúdos em LDs dos anos 1990.  

Também podemos fazer outras inferências com base nos registros no diário de 

classe de 1996, como a presença de conteúdos de Biologia nos 3º anos que eram abordados 

em sua dimensão histórica, em especial, ligados à Genética e à Evolução. Desse modo, a 

disciplina mostra pouco o debate intelectual da sua ciência de referência. Sem esses conflitos 

como parte integrante do currículo, os alunos constroem uma visão acrítica da ciência, como 

sugere Apple (1982).  

Quando analisamos apenas os conteúdos de Genética, notamos a presença de 

temas sobre o DNA e ao Projeto Genoma, levando em consideração o destaque e a quantidade 

de aulas ministradas a eles, o que exemplifica as influências da produção científica da 

Biologia da época nos conhecimentos escolares no Colégio Estadual Liceu do Ceará (CELC) 

desde os anos 1990 (Figura 22).  

 

Figura 22 – Registros de março e junho de 1996 no 3º ano do ensino médio 

 
Fonte: Liceu do Ceará (1996). 

 

O Projeto Genoma Humano, iniciado em 1989, buscou sequenciar o DNA 

humano e foi concluído em 2003. Essa era uma temática frequente de materiais de divulgação 

científica desde os anos 1990 (GOES; OLIVEIRA, 2014). Esse destaque ao estudo do 

Genoma também pode ser percebido em LDs de Biologia analisados por Xavier, Freire e 

Moraes (2006), o que caracteriza as produções científicas relacionadas ao Projeto Genoma 

como uma das forças sociais que atuaram na produção escolar na disciplina Biologia.  
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Isso pode explicar uma maior proporção de registros nos diários de classe sobre 

Genética após os anos 2000, fazendo com que esses aumentassem de 15% em 1996 para 21% 

após os anos 2000. Desse modo, os conteúdos ecológicos no 3º ano da escola tornaram-se 

menos valorizados, sendo substituídos por uma maior ênfase aos conteúdos de Genética nos 

anos 2000. Esse aspecto ilustra as disputas por espaço nos territórios curriculares dentro da 

disciplina Biologia após os anos 1990 e sua produção na escola estudada. Apesar dessa 

influência sobre o currículo de Biologia, as mudanças não foram lineares, mas gradativas, sem 

um evento temporal preciso e incisivo, em diálogo com o processo de estabilização curricular.  

Essas mudanças sutis podem significar a presença de interesses ideológicos que 

proporcionam investimento em conhecimentos considerados de maior status e cada vez mais 

especializados (GOODSON, 2001). Desse modo, trata-se de uma forma mercantilizada de 

pensar a cultura e o currículo escolar (APPLE, 1989), que, no caso das Ciências Biológicas, 

ampliou o investimento para a Genética e tecnologias, com repercussões sobre a disciplina 

Biologia, o que pode ilustrar parte dos conflitos entre as subáreas das Ciências Biológicas e 

seus reflexos no currículo escolar.  

Ainda sobre essa consideração de que os territórios curriculares são fluidos e 

dinâmicos, pois possuem fronteiras permeáveis (GIMENO SACRISTÁN, 2000), também 

podemos identificar relações entre o currículo de Biologia e a disciplina Programas de Saúde. 

No mesmo diário dos anos 1990, havia as anotações da disciplina Programas de Saúde, em 

que identificamos conteúdos ligados a drogas e doenças humanas causadas por vírus, 

bactérias e protozoários. Tal fato nos faz questionar sobre as possíveis tensões, sobreposições 

e confluências entre essas disciplinas, já que eram ministradas pela mesma professora. Esse 

aspecto pode ser mais bem aprofundado em investigações futuras sobre os anos 1990. 

 

7.2.2 Estabilidade e atos de resistência  

  

Outros conhecimentos considerados de menor status aparecem nas narrativas, 

como drogas, educação sexual, direitos dos alunos ligados à cidadania, tendo sido justificados 

pelos professores pelo fato de o contexto da escola apresentar elevados índices de gravidez na 

adolescência, situar-se em regiões de tráfico de drogas, entre outros problemas 

socioeconômicos que se elevaram no final dos anos 2000. O exemplo adiante ilustra esses 

conhecimentos e algumas tensões reveladas pelos entrevistados: 

 
Alguns temas que a gente poderia falar sobre os direitos da própria escola que os 

alunos tinham de associação do Grêmio, isso aí eu fazia questão, vocês têm direito 
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a isso e àquilo. E eu procurava sempre alertar os incentivos que eles tinham direito 

de ter água encanada... A questão não diretamente sendo água, porque a gente 

sabia que tem alunos que não tinham nada disso, mas a gente falava da importância 

de eles valorizarem a educação ambiental, que inclui tudo não é, todos os direitos e 

deveres. E, dentro da Biologia, eu sempre tive a liberdade de falar de tudo, 

qualquer coisa. Qualquer coisa relacionada à política eu falava, sempre mediando 

para que não houvesse disputa, mas a maioria sempre queria melhorar de vida, a 

gente sabe quem é que quer melhorar de vida. Comentava sobre a questão de tudo 

que eles precisavam estar atentos na sociedade e ter o direito de voz, de falar, 

respeitando o direito do outro, e mostrando a eles o que acontecia lá naquele lugar 

de errado [...]. Na verdade, quando começamos a falar dessas coisas de forma 

simples, eles acham que não estamos dando aula. Passei demais, como eu te disse. 

Eles diziam: ‘Professora, o que vai ser a aula?’. Porque não estava no livro, não 

tinha um capítulo dizendo aquilo, então tinha essa dificuldade, tinha muita 

dificuldade, eu até deixava de fazer por medo de ser denunciada por não estar 

seguindo o livro e dando assunto que não tinha nada a ver com a aula, isso 

segundo os alunos, sexualidade, eu também falava muito; [...] já recebi uma 

capacitação com o Ministério da Justiça de educação sexual na escola, eu tenho até 

o certificado; por exemplo, passar para o aluno a sexualidade que existia nas 

músicas, no perfume, no sabor, nas roupas, nas revistas e tentar mostrar para ‘os 

meninos’ que a sexualidade deles está sendo invadida dentro de casa... essas coisas, 

sempre eles diziam: ‘A senhora não vai dar aula hoje, não?’. (Professora Ipê-                    

-Amarelo, grifos nossos). 

 

Evidenciamos que, até certo ponto, os professores duvidam de uma função 

dogmática e rígida dos conhecimentos escolares de um currículo de Biologia acrítico. Isso nos 

faz lembrar de algumas proposições de Arroyo (2013), pois esse autor menciona que os 

docentes, em contexto em que a vida, a justiça e a dignidade são negadas, buscam inventar ou 

relacionar outros conhecimentos, de modo criativo, para ajudar os alunos a entenderem a si 

próprios e aos fatores que intervêm em suas vidas, o que Goodson (2001) relaciona às 

tradições utilitárias das disciplinas escolares. Desse modo, os conteúdos biológicos são 

relacionados às questões sociais do contexto da escola.  

Nesse sentido, os novos saberes inseridos no currículo de Biologia podem ser 

compreendidos também como manifestações de processos de resistência ao controle técnico 

que se estabelece na escola (APPLE, 1989). Os conhecimentos legitimados pelos livros e 

propostas curriculares são ressignificados em práticas culturais tratadas como “informais”. 

Esse ponto de tensão entre a inovação (com práticas informais) e a estabilidade do currículo 

precisa ser também compreendida com base nos sentimentos da professora, pois ela se refere 

ao medo de ser denunciada.  

Se, por um lado, podemos identificar atos de resistências nos relatos, por outro, 

caso a professora deixasse de elaborar o discurso comum da disciplina de que faz parte, ela se 

sentiria excluída, por medo de ser denunciada por não seguir o conhecimento apontado como 

mais importante, o que demonstra as relações de poder dentro da conformação disciplinar em 
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que a escola se organiza: cada disciplina com seu próprio discurso, o qual o docente precisa 

endossar (GIROUX, 1997).  

No entanto, os professores, ao tentarem inserir novos conteúdos para 

contextualizar os conteúdos de Biologia, evidenciam momentos não reprodutivos da cultura 

dominante, que é baseada em conteúdos academicistas, que vislumbram a inserção no 

mercado de trabalho. Isso mostra a sua autonomia relativa desses e os processos de 

resistências presentes na cultura escolar da escola estudada (GIROUX, 1986). No contexto 

estudado, essa leitura sensível da realidade (ao inserir novos conteúdos) provocou tensões e 

receios quanto ao novo currículo vivenciado, por não estar seguindo diretamente o LD, o que 

incorporou mais conflitos ao currículo vivido. Para Apple (1982), esses conflitos não podem 

ser vistos como negativos, justamente por serem capazes de atender às necessidades da 

comunidade. Isso pode ser percebido no relato referente a perspectiva de um aluno: 

 
Ainda hoje eu me lembro. Eu acho que foi justamente pelo empenho dos professores 

de fazer esta associação com o nosso cotidiano. Está bem naquela explicação mesmo 

de passar um conteúdo associado à nossa realidade, ao nosso contexto, e isso esses 

professores fizeram muito bem e acabaram focando o aprendizado com sucesso, 

pelo menos para mim [...]. Eu me lembro que a professora Ipê-Amarelo até falava 

um pouquinho de um princípio, e o professor Aroeira-Vermelha também, um 

princípio de educação sexual, eu me lembro muito bem de uma aluna que 

tomava anticoncepcional, que a gente discutiu isso na aula, que ela não tinha, ou 

pelo menos ela dizia que não tinha vida sexual ativa, e ela tomava anticoncepcional. 

Eu me lembro que essa parte foi uma aula do professor sobre o sistema reprodutor. 

A gente chegou a discutir a respeito disso, mas nunca foi uma coisa, um conteúdo, 

uma aula só para aquilo, acabava sendo uma coisa mais pontual. Ele instigava os 

alunos a participar. (Aluno Bem-Ti-Vi-Rajado, grifos nossos). 

 

Mesmo dentro da grande estabilidade curricular, essas inovações no currículo 

mostram, conforme Apple (1989) e Giroux (1986), que a escola é tanto espaço de produção 

quanto de reprodução, com menção à autonomia relativa dos professores. Também não 

podemos deixar de destacar que a maior parte dos conteúdos relatados nas narrativas era 

valorizada nos vestibulares, o que guarda, de modo implícito, finalidades propedêuticas e 

aspectos da tradição curricular acadêmica, na acepção de Goodson (2001). 

Nesse sentido, por vezes, encontramos nos registros dos diários de classe dos 

professores descrições de aulas preparatórias exclusivas para o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) ou vestibular, enquanto as narrativas abordam o estímulo ao vestibular, 

práticas de pesquisa e relação com o cotidiano do aluno. Desse modo, as tradições 

curriculares acadêmicas na disciplina Biologia se articularam com tradições curriculares 

utilitárias e pedagógicas na busca de preparar esses alunos para intervir em sua realidade. 

Não houve uma substituição dessas últimas por completo, como estabelece o modelo descrito 
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por Goodson (2001), mas uma oscilação entre as finalidades para o Ensino de Biologia, tal 

como evidenciaram outros autores (MEDRADO, 2014; SELLES; FERREIRA, 2005). 

Os diários de classe também mostram essa valorização de novas temáticas nas 

aulas de Biologia. Após os anos 2000, a organização dos conteúdos dos 3º anos mudou. 

Inicialmente, os professores passaram a abordar sobre Reprodução Humana e Embriologia e, 

só depois, os conteúdos de Genética, Evolução e Ecologia. Cerca de 21% dos registros das 

aulas, ao longo do ano letivo, foram destinados à Genética, enquanto Evolução e Ecologia 

receberam, respectivamente, 16% e 11% de foco nas aulas (ver Apêndice Q). 

No final dos anos 2000, os professores registraram, ao início do ano letivo, aulas 

sobre Anatomia e Fisiologia dos órgãos genitais, Reprodução Humana, embora a temática 

Embriologia tenha sido menos valorizada, com uma quantidade menor de aulas investidas a 

esse tema ao longo do tempo.  

 
Figura 23 – Registros do início do ano letivo de fevereiro de 1996 e de março de 2005 no 3º ano do ensino médio 

 
Fonte: Registros digitalizados dos diários de classe (2005). 

 

Essa pequena alteração no currículo de Biologia pode estar relacionada à 

valorização de temáticas mais próximas à realidade do aluno, diante de problemas graves na 

comunidade quanto a drogas e gravidez na adolescência referidos nas narrativas dos 

professores sobre o início dos anos 2000.  

Dentro dessa lógica que ressalta finalidades utilitárias para o currículo de 

Biologia, conseguimos identificar também a inserção, por exemplo, de aulas sobre Aids após 

os conteúdos de Evolução no 3º ano, em 2007, como mostra a Figura 24, algo incomum, 

considerando uma visão linear dos conteúdos de Genética, Evolução e Ecologia. 
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Figura 24 – Registros sobre aulas com o tema Aids em 2007 no 3º ano do ensino médio 

 
Fonte: Registros digitalizados dos diários de classe (2007). 

 

Como se pode notar no Apêndice P, o tema Reprodução Humana ou o tema Aids 

não estão listados no currículo de 2009 para os 3º anos, consistindo uma produção e inserção 

interna da escola, como forma de amenizar problemáticas, o que torna o currículo escolar vivo 

e idiossincrático. Selles e Ferreira (2005) relacionam a temática Reprodução Humana como 

ligada a finalidades utilitárias e pedagógicas nos LDs de Biologia, o que ajuda a explicar a 

presença e as oscilações desse conteúdo, mesmo nos 3º anos105 do ensino médio. Não 

podemos esquecer, conforme as autoras que as tradições acadêmicas também influenciam a 

presença desses conteúdos e essas tradições têm mecanismos mais fluidos entre elas, não são 

completamente segmentadas. 

Essa interação entre diferentes tradições no ensino de Biologia também pode ser 

percebida na análise de artigos em jornais de Fortaleza feitos pelo professor Angico. A rica 

produção intelectual desse professor faz referência à importância de novos modelos de ensino, 

que estimulem a curiosidade do aluno e a criticidade. Tal como mostra o excerto do jornal O 

Povo (1993, s. p.), publicado em fevereiro de 1993, que descreve algumas finalidades para o 

ensino: “Sua atuação deve ser decisiva não só na transmissão do conteúdo da disciplina que 

leciona, como também na preparação do aluno para uma cidadania fundamentada em ideia 

que condicionem a análise crítica e dedutiva do universo em que participa”. 

 
105 Considerando a organização dos LDs, os conteúdos pertinentes à temática Reprodução Humana são 

abordados geralmente no 2º ano do ensino médio.  
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Compreendemos que as matérias de jornais nos proporcionaram o entendimento 

dos propósitos pessoais e concepções sobre o ensino desse professor e que podem ter ajudado 

a produzir novos sentidos sobre a disciplina Biologia no Ceará ao divulgar suas visões nesses 

meios de informação, bem como no próprio Liceu do Ceará. Em síntese, ilustram as 

finalidades em disputa no currículo escolar. Por vezes, esse professor também faz críticas ao 

modo como a Ciência pode produzir lucros dentro de uma sociedade capitalista, o que nos 

ajuda a explicar também a presença de vestígios críticos no currículo oficial estadual de 2009, 

que teve participação desse professor.  

Com base em Apple (1982), percebemos que no currículo de Biologia está em 

disputa a ideia de formação de cidadãos economicamente eficientes. Em primeiro lugar, as 

finalidades acadêmicas do currículo escolar são ressaltadas, naturalizadas com a justificativa 

de preparo para o vestibular. Essa finalidade é parte dos conteúdos manifestos e abordagens 

nos currículos de Biologia, embora outros aspectos latentes também possam ser reconhecidos, 

tais como um “currículo oculto” voltado à eficiência e à ascensão social, em que alguns 

professores estimularam a inserção a cursos muito concorridos, como Medicina. Nessa lógica, 

os professores consideram que o aluno deve se esforçar para atingir outros níveis na 

hierarquia social. Ao mesmo tempo, outra dimensão implícita do currículo pode ser 

identificada, pois nas aulas de Biologia eram abordados direitos dos alunos como cidadãos, 

em que questionavam a própria estrutura a que a escola era submetida. Cabe ressaltarmos 

ainda que as demais temáticas, como direitos dos alunos, não foram registradas nos diários de 

classe, desse modo constituem uma das práticas de resistências ao currículo formal, 

reafirmando que os docentes não são passivos à lógica do capital e modificam suas práticas 

para outros interesses, conforme Giroux (1986). 

Esses atos criativos de resistência manifestos nas aulas de Biologia ajudaram a 

tensionar diferentes “tradições curriculares”, por operarem com finalidades voltadas ao 

mundo acadêmico e de transformação da realidade, demonstrando que uma finalidade social 

do currículo não inviabiliza outras aparentemente opostas. Ambas reafirmam uma função 

ideológica inerente à escolarização, por isso usamos o termo “formação de cidadãos 

economicamente eficientes” para representar o horizonte ideológico do conjunto de forças que 

atuaram na escola e a partir dela. 

Trazer à tona as tensões e as finalidades em disputa, entre outros aspectos, mostra 

o debate sobre o currículo como território de conflitos entre movimentos progressistas e 

conservadores. Nos dias atuais, isso se torna cada vez mais relevante à medida que o tecido 
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social que ajuda a produzir o currículo escolar é incongruente com uma postura neutra de 

educação.  

Desde 2004, no Brasil, como já referido, existem movimentos que tentam 

restringir a voz dos professores alegando que eles fazem doutrinação partidária e ideológica 

por defenderem a educação para a cidadania, com efeitos sobre o Ensino de Biologia 

(SELLES, 2016), embora essa disputa, como alerta Apple (1982), não seja um debate recente 

na área de Educação. Em vez de criar dicotomias superficiais, podemos perceber que o 

currículo de Biologia se direciona à formação de cidadãos economicamente eficientes, e esse 

aspecto é permeado de contradições, não de uma linearidade ideológica. 

 

7.2.3 Abordagens pedagógicas e tradições curriculares 

  

Quanto às metodologias usadas pelos professores nos anos 1990, em um contexto 

de recursos didáticos e financeiros escassos, as aulas de Biologia eram realizadas 

principalmente por meio da exposição oral, quadro-negro e giz, com aulas no laboratório mais 

esporádicas:  

 
Essa época, em 1993, nós não tínhamos o direito de adotar livro, não existia isso. 

Os professores mais antigos que já tinham alguma coisa de experiência nos 

mostravam o que era para a gente seguir, e os mais antigos é que sabiam de tudo, 

como sempre em qualquer lugar. E aí eu fui escutando dos que eram mais antigos, 

aí eu fui anotando e fui estudando, lendo, fazendo resumos do resumo, escrevendo 

no quadro, apagava três vezes o quadro porque o menino não tinha livros. 

(Professora Ipê-Amarelo sobre as aulas nos anos 1990, grifo nosso). 

 

Eu me lembro: como a maioria dos alunos não tinha os livros, o professor sempre 

colocava na lousa o conteúdo, o resumo, explicava, e aqueles alunos que tinham o 

livro, como a gente, ficava em equipe, em turma; a gente sempre procurava fazer 

as equipes e distribuir os livros por equipe, para ficar melhor o aprendizado, fazer 

as atividades e essas coisas, para os outros não ficarem atrás. Quando tinham 

aquelas aulas que davam para ir para o laboratório, ele levava, ou então, como 

eram muitas turmas, nem sempre estava disponível às turmas. Então, ele levava 

também para a sala de aula, como eu te falei. (Aluna Jaçanã sobre as aulas nos anos 

1990, grifo nosso). 

 

Essas modalidades e recursos não foram abandonados, mas as aulas tornaram-se 

mais diversificadas após os anos 2000. Como exemplos, havia as atividades práticas no 

laboratório com mais frequência ou os professores usavam demonstrações com modelos 

escolares:  

 
[...] a base era essa aula expositiva, que era sustentada por uma anotação do 

quadro, e também dependia muito das condições do professor. Hoje eu consigo ter 

essa visão mais crítica, que na época eu só ficava ‘puto’, mas hoje eu já vejo a 

situação da condição precarizada, de não poder faltar, de não ter ninguém que 
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substitua se você adoecer, então, muitas vezes, o professor ia dar aula doente; aí 

pronto, quando o professor estava doente, ou indisposto, ou enfrentando um 

problema, era aula de resolver essa exercício do livro. (Aluno Sabiá-Barranco sobre 

as aulas em 2011, grifo nosso). 

 

As aulas mesmo eram apenas quadro e pincel. No 2º ano, teve o laboratório, que 

foi a maior constância, e, para o 1º e o 3º, foi bem esporádico mesmo, que foram 

três ou quatro vezes, como eu falei. Naquele tempo, não tinha slides, datashow e 

computador. A gente era basicamente isso. Aí, uma vez ou outra, o professor trazia 

lá materiais também, como no caso da flor, o professor trazia o modelo, um 

esquema, e os professores desenhavam muito bem, e no desenho as habilidades 

deles também ajudavam. (Aluno Bem-Ti-Vi-Rajado sobre as aulas em 2011, grifos 

nossos). 

 

Nos registros dos diários de classe, podemos perceber o sincretismo de exposições 

orais, debates e palestras para cerca de 40 alunos em cada sala. O excesso da exposição oral 

vem sendo questionado desde os anos 1930 e, no ensino de Ciências, conforme Krasilchik 

(1987), os movimentos reformistas dos anos 1960 e 1970 preconizavam uma orientação para 

métodos mais ativos na sala de aula, em especial ligados aos laboratórios escolares, com 

repercussões sobre o Ensino de Biologia.  

Desse modo, esses depoimentos mostram o distanciamento entre a prática 

educativa e as proposições para a disciplina Biologia feitas por seus diferentes subgrupos 

(autores dos currículos estaduais, pesquisadores e professores da educação básica). Como 

anteriormente descrito, as propostas curriculares estaduais de 1992 já produziam a ideia de 

diversificação metodológica para as aulas de Biologia, o que não significa que esse hiato entre 

o currículo prescrito e vivenciado na escola seja reduzido à responsabilidade dos docentes, 

mas a todo um sistema que ajudava, e ainda ajuda, a produzir limitações pedagógicas, 

formativas e principalmente de condições de trabalho.  

As avaliações estavam também associadas à situação explanada (geralmente 

exames, seminários, exercícios do LD e trabalhos de pesquisa), que, desse modo, acentuavam 

um ensino teórico, abstrato e voltado ao vestibular, em que consideramos parte de um 

contexto ligado principalmente a tradições curriculares acadêmicas em todo o período 

estudado:  

  
Quando eu cheguei no Liceu, eu cheguei como se fosse uma professora 

universitária, eu imitava os meus professores da faculdade. As minhas aulas eram 

extremamente acadêmicas. Do jeito que eu me lembrava que eles diziam lá, eu 

dizia no Liceu, [...] a gente falava muito, eu vivia com um problema nas cordas 

vocais, porque a gente tanto tinha que falar muito, porque eles não tinham um livro, 

e também o pó do giz, não é? [...] na faculdade, a gente tinha que saber o nome 

científico das coisas e o popular. Eu, por exemplo, cheguei lá querendo que os 

meninos soubessem disso. (Professora Ipê-Amarelo sobre suas aulas nos anos 1990, 

grifo nosso). 
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As abordagens enfatizam a definição de conceitos biológicos por exposição oral, 

desenhos e esquemas no quadro. Esses processos também aconteciam dentro dos laboratórios 

de Biologia no Liceu do Ceará. A turma era dividida em dois grupos menores, metade se 

direcionava ao laboratório e a outra metade realizava exercícios na sala de aula.  

Conforme Selles (2014), essa divisão das turmas faz parte dos mecanismos 

presentes na cultura escolar brasileira diante das limitações de tempo e espaço nas escolas, 

assim como essas estratégias usadas pelos professores são partes das tradições pedagógicas no 

Ensino de Biologia. Ao analisá-las, a autora sugere tensões e relações de ordem formativa 

entre a escola e a universidade. As disputas curriculares nas aulas de Biologia acontecem na 

seleção de métodos e conteúdos que dialogam ou não com o que é legitimado como apenas 

“biológico”, mais próximo à ciência de referência. Essas disputas podem ser percebidas 

inicialmente pela fala da professora, quando se identificava com um ensino mais acadêmico, o 

que ajudou a produzir estabilidades. 

Mesmo com uma proeminente estabilidade curricular, a forma como esses 

conteúdos eram abordados foi se alterando, na busca de relacioná-los com o dia a dia do 

aluno, de mostrar aspectos sociais, com menor exposição oral e mais atividades de discussão, 

aulas de campo, vídeos e outras práticas no laboratório: 

 
Eu abordava a parte de ecologia, de preservação e de defesa do meio ambiente. 

Também tinha alunos que os pais eram pescadores, que eles tinham que, quando 

chegava na época de defesa da lagosta, [...] ganhar dinheiro, então não podia mais 

colocar lagosta; o pai precisava pescar, mas ele ia receber o dinheiro do governo. 

Então, isso era a parte social [...]. No laboratório, mudou muito a parte de 

Anatomia Humana; eles ficavam todos eufóricos; eu mostrava o aparelho 

reprodutor masculino, o aparelho reprodutor feminino, mostrava também o útero da 

mulher, como é que acontecia a menstruação, tinha que dizer isso ‘tudinho’. 

(Professor Aroeira-Vermelha). 

 

Os meninos olhavam para mim assim: ‘A senhora não vai dar aula hoje?’. É 

engraçado. Eles diziam assim: ‘Professora, e a aula?’;‘Mas, meu filho, já estamos 

na aula!’. Então, era sempre assim, a gente precisava brincar; brincar para ele era 

dar dinâmicas, eram as brincadeiras que as estagiárias faziam. Eu não gostava 

muito de algumas dinâmicas, porque faziam barulho, os professores depois iam 

reclamar, então eu dava só a metodologia, que elas davam questionamento de 

coisas mais simples. (Professora Ipê-Amarelo, grifo nosso). 
 

As aulas de campo também serviram para montar a coleção zoológica dos 

laboratórios. Então, os alunos montavam junto comigo as primeiras aulas de 

campo; foram aulas de captura, mas aí eu pensei que talvez tivesse algum [...] 

impacto. De fato, resultaria não sei que tamanho de impacto na natureza aquela 

coleta. E aí, após montar a coleção, eu só coletava outro animal se a coleção não 

permitisse mais o trabalho com ele. Então, montada a coleção, [...] partíamos para 

o safári fotográfico, então cada turma fotografavae montava um painel e deixava 

exposto no colégio, [...] um painel grande com as fotos dos animais que foram 

vistos, das plantas que foram vistas, os ecossistemas, e tinham esses vídeos, muitos 

vídeos. Sessões sempre lotadas; os alunos vibravam com isso [...]; outro ponto 

muito, muito interessante, foi quando a gente foi em Santana do Cariri, ao museu, 
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visitar o Museu Paleontológico. Agora, quando voltávamos dessas aulas de campo, 

tanto na Foz quanto no Delta, então era explosão no Liceu. (Professor Angico, grifo 

nosso). 

 

Tais narrativas se aproximam das proposições de Goodson (2001), Lopes (2000) e 

Selles e Ferreira (2004) sobre as mudanças e características das tradições curriculares. Desse 

modo, há um reforço das tradições curriculares utilitárias quando os professores 

buscavamrelacionar a Biologia e o cotidiano dos alunos, que se mesclavam às tradições 

curriculares pedagógicas, quando os docentes justificavam o motivo da diversidade de 

modalidades didáticas usadas como parte de um estímulo ao aprendizado dos estudantes ou 

mesmo justificavam o uso do laboratório para uma aproximação de conhecimentos teóricos e 

práticos. Essas tradições interagiam com a tradição curricular acadêmica e com seus 

mecanismos de manutenção, já bem estabelecidos. 

Dentro dessa lógica, as práticas no laboratório de Biologia se aproximam dessas 

tradições e podem ser consideradas um marco nas trajetórias profissionais dos professores, 

por propiciar a criação de novas práticas pedagógicas por esses docentes e reforçar um caráter 

mais prático à Biologia: 

 

Eu não tinha aula repetida; nas minhas aulas, eu sempre ficava trazendo mais 

coisas para o laboratório, sempre trazia mais equipamentos, mas, assim, eu criei 

um grupo de fósseis, trabalhava com coleção de... eu tinha herbário, eu tinha 

aquário, eu tinha ternário, eu tinha coleção de ofídios, eu tinha coleção zoológica 

completa, com todos os filos da zoologia, todos, tinha como representar; alguma 

coisa tinha. Aí tinha também a parte humana, anatomia humana, o laboratório 

tinha o modelo anatômico completo, tinha um esqueleto completo, e tinha todos os 

sistemas biológicos. Uma outra coisa com que eu trabalhei muito foi com a 

atualização científica no colégio. Eu talvez tenha sido o primeiro professor a 

utilizar a classificação dos domínios. (Professor Angico, grifo nosso). 

 

A gente fez projetos na horta, a gente fez um projeto tipo um tratamento d’água, 

mas só no laboratório mesmo. Isso aí praticamente foi esses dois projetos, porque 

praticamente a gente não tinha tempo para fazer isso, projetos, porque eu 

trabalhava três expedientes, dois expedientes no Liceu, de manhã e de tarde, e à 

noite eu ensino na prefeitura. (Professor Aroeira-Vermelha, grifo nosso). 
 

A gente fazia práticas de microscopia; a gente mostrava bochecha, aquela da célula 

da bochecha; eu gostava de mostrar também corte, que eles mesmos faziam, de raiz. 

Era meio difícil, mas eles gostavam mesmo de ver era cabelo. Eu fazia estudo da 

‘flor Hibiscus’, [...] mas aí eu vi que tinha muita chanana, vamos na chanana! Eu 

arrancava capim e o ‘quebra-pedra’, que dava muito, e levava para lá, para eles 

examinarem. Eu não dizia o que era até eles chegarem à conclusão das 

diferenças; isso eu fazia. (Professora Ipê-Amarelo, grifo nosso). 

 

Entre outros aspectos de que a disciplina Biologia foi se apropriando, os 

professores também mencionaram a distribuição de máquinas para a reciclagem de papel pelo 

estado, que teria estimulado perspectivas utilitárias na disciplina, associando essa nova 
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abordagem à ideia de empreendedorismo. Os professores receberam apostilas e participaram 

de formações a respeito.  

Com esse exemplo e com as descrições feitas até aqui, queremos ilustrar que não 

há um modo desinteressado de seleção de conteúdos, recursos e abordagens metodológicas, 

visto que esse tipo de prática, por exemplo, que insere o empreendedorismo e a reciclagem 

nas aulas de Biologia, está atrelado a valores produzidos pelo mercado, que mascaram as 

causas dos problemas ambientais por não discutir toda a cadeia de produção de lixo. Assim, 

os discursos e práticas assumidos para a disciplina Biologia foram negociados e reinventados 

ao longo do tempo, em consonância com fatores internos e externos à escola.  

 

7.2.4 Práticas de incitação e motivação aos estudos 

 

Um outro ponto que emergiu nas narrativas foi o modo como os docentes 

motivavam os discentes para os estudos. Entre os liceístas entrevistados, todos escolheram o 

curso de licenciatura ou bacharelado em Ciências Biológicas, isto é, possuíam uma afinidade 

com a ciência de referência. Essa afinidade, em parte, foi construída ao longo das aulas de 

Biologia no ensino médio. Desse modo, as construções do currículo de Biologia não se 

restringiram às estratégias pedagógicas e conteúdos usados pelos professores na escola. Os 

docentes buscavam estabelecer uma relação mais empática e acolhedora com os discentes; 

também estimulavam os alunos em atividades fora da sala de aula; até mesmo participavam 

de cursos nas férias escolares (acompanhados pelos docentes), como é descrito nos relatos:  

  
[...] eu muitas vezes quando meu aluno faltava aula muitas vezes seguida, eu ia 

saber porque ele estava faltando. Quando o meu aluno estava com problema ele 

deixava falar comigo eu ia atrás. Então, os cuidados com alunos eram bem 

amplos. Se você acredita, eu digo que eu me encontro às vezes com eles, é fato que 

eu não me recordo deles, muitos eu não me recordo, lamento muito, mas ele dizia 

assim: ‘Professor, o senhor se lembra daquela aula de campo lá na Foz do Cocó? Até 

hoje eu me lembro!’. E eu fico espantado com uma coisa dessa. Quer dizer ao 

mesmo tempo muito feliz não é, é o que vale é ser professor educador, pois assim 

você deixa marcas lá no aluno. (Professor Angico, grifos nossos). 

 

[...] ainda trabalhamos muito; eu sabia que no mês de férias tinha curso ou na área 

de Ciências ou na de Bioquímica, aí eu matriculava os alunos que queriam fazer, 

teve uma época que tinha para professor e aluno, eu fiz para professor e aluno. 

Acho que fiz umas três vezes aquele curso. (Professora Ipê-Amarelo, grifo nosso). 

 

Eu acho que o que eu mais gostei do Liceu é que os professores eram muito 

acessíveis. Eles não se preocupavam, apesar de ser muitos alunos, aquelas turmas 

que eles acompanhavam eles conheciam realmente os alunos. Tinha professor lá 

que sabia até se tinha irmão, irmã que estudavam lá. Isso era interessante, a 

aproximação que o professor tem do aluno, isso faz toda a diferença. (Aluna Jaçanã, 

grifo nosso). 
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Foi o contato com a universidade e ver que existe algo depois daquilo que a 

gente poderia sonhar; eu também passei a sonhar muito com ensino superior, 

com a própria Biologia, e participar dos cursos de férias da UFC, então teve 

papel desses livros na minha própria escolha de carreira profissional, no caso, na 

Biologia, mas, naquela época, foi importante para mim nesse ponto [...] e a 

professora Ipê-Amarelo era assim, ela dava o papel: ‘Vocês vão se inscrever, é 

assim, assim e assim’. Na escola, ela era conhecida assim, como uma professora 

mais diferente. (Aluno Sabiá-Barranco, grifos nossos). 

 

O professor trouxe muita Ecologia do Ceará, aquilo ali foi uma grande novidade; 

ele tinha um livro da UFC, inclusive ele me deu uma cópia, e eu acabei na Ecologia 

também. E aquele livro até hoje para mim é inspirador, porque ele explica a 

fisionomia do complexo e vegetação da área litorânea, complexo da caatinga, do 

cerrado, do carrasco e aquilo ali foi bastante interessante, porque a gente pode 

associar, inclusive a gente teve uma sorte de ter uma aula de campo e ali ele foi 

mostrando: ‘Olha, isso aqui é a vegetação do carrasco; isso aqui é o resquício de 

Mata Atlântica’, porque a gente foi lá para Redenção. (Aluno Bem-Ti-Vi-Rajado, 

grifo nosso). 

 

Mesmo que de forma pontual, os professores tentaram valorizar uma cultura ativa 

que os alunos já traziam para a sala de aula e pouco assumida pelos currículos escolares. É o 

caso, por exemplo, de algumas práticas laboratoriais mais investigativas, das aulas de campo, 

das dinâmicas e brincadeiras, do “safári” fotográfico, entre outras mencionadas pelos 

professores e alunos sobre as aulas de Biologia, as quais refletem os esforços criativos para a 

valorização de uma cultura mais ativa no currículo escolar e a construção da escola como 

laboratório da ação-intervenção, tal como se refere Arroyo (2013). A narrativa mais longa do 

professor Angico mostra o entusiasmo dos alunos em decorrência das abordagens 

pedagógicas na escola, em especial sobre as aulas de campo:  

 
O meu forte era aula de campo e Ecologia; eu gostava muito de aula de campo, aos 

poucos, quando a escola começou a se instrumentalizar, ela ganha uma coleção de 

vídeos; eu mesmo consegui outros vídeos. Sempre colocava os vídeos para assistir e 

sair comentando com eles e tudo o mais, mas o forte mesmo era aula de campo. 

Toda vida nós tínhamos aula de campo na foz do rio Cocó, onde você tem três 

ecossistemas deslumbrantes, que são o mar, o rio e o mangue [...]. As aulas de 

campo elas também serviram para montar a coleção zoológica dos laboratórios. 

Então, os alunos montavam junto comigo as primeiras aulas de campo. Foram 

aulas de captura, mas aí eu pensei que talvez tivesse algum impacto. De fato, 

resultaria não sei que tamanho de impacto na natureza aquela coleta. E aí, após 

montar a coleção, eu só coletava outro animal se a coleção não permitisse mais o 

trabalho com ele. Então, montada a coleção, [...] partimos para o safári 

fotográfico, então cada turma fotografava, montava um painel e deixava exposto no 

colégio, no pátio do colégio, um painel grande com as fotos dos animais que foram 

vistos, das plantas que foram vistas, dos ecossistemas, e tinham esses vídeos, muitos 

vídeos: sessões sempre lotadas; os alunos vibravam com isso. (Professor Angico, 

grifos nossos). 

 

Precisamos reconhecer o esforço individual desses docentes para realizarem aulas 

de campo desde os anos 1990, diante de um contexto sem recursos, em que atividades como 
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essas foram pontuais (devido às dificuldades para realizá-las), mas que foram enriquecedoras 

para os alunos.  

Além disso, outro ponto sobre os discentes precisa ser discutido, referente à 

distribuição desigual de conhecimento. Um dos mecanismos de regulação social que 

acontecem nas escolas é a distribuição desigual de conhecimento, isto é, diferentes tipos de 

estudantes constroem distintos tipos de conhecimento ao longo do seu percurso curricular 

(APPLE, 1982). A fala do aluno Sabiá-Barranco (grifos nossos) sintetiza essa construção 

desigual de conhecimento ao ressaltar o estímulo aos valores aprendidos no laboratório de 

Biologia: 

 
A professora sempre tinha essa coisa de correr atrás, aprender coisas novas e 

passar isso para a gente, e não só esse conhecimento mais, digamos assim, da 

disciplina, mas também um certo trato pedagógico diferente, então a gente não era 

‘tarefeiro’106, a gente pensava nas atividades. Ela dizia: ‘Vocês vão fazer; no 

máximo, eu vou ajeitar ou corrigir, mas vocês têm que fazer; os bolsistas são 

vocês’. Tudo a gente tinha que pensar, então a gente desenvolveu capacidades, 

habilidades que estão paralelas também de aprender Biologia, então aprendeu a 

gerenciar laboratórios, ter responsabilidades, prazos, responder por coisas, ter 

autonomia. E hoje, já graduado, já formado em Psicologia, eu vejo também a 

importância dessas competências [...]. Às aulas de laboratório muita gente assistiu, 

mas viver essa coisa de viver um projeto, de fazer um curso de férias, foram assim 

cerca de 20 alunos, 15 alunos de uma escola que tinha 10 ou 11 turmas de cada 

ano, cada turma com 50 alunos. 

  

No final desse relato do aluno, podemos inferir uma relação entre os percursos e 

os valores sociais construídos apenas pelos discentes bolsistas; enquanto isso, nos demais 

espaços da aula de Biologia, essa relação era algo pontual.  

 

7.2.5 Lutas e alianças diante das dificuldades na escola 

 

Até este ponto deste trabalho, alguns tipos diferentes de “lutas e alianças” 

puderam ser reconhecidos por estarem implícitos às descrições presentes neste capítulo e no 

capítulo anterior, como as tentativas de imposição de transformar o CELC em escola-modelo, 

o debate sobre o modelo de avaliação da Coleção Escola Viva dentro do Liceu, a construção 

de novos conteúdos nas aulas de Biologia (para além do livro didático ou currículos oficiais), 

entre outros modos sutis por meio dos quais os professores interpretaram as tentativas de 

mudanças curriculares. Nesta subseção, queremos expressar outros elementos que destacam a 

luta e as alianças no currículo vivido.  

 
106 Usado para se referir a quem faz muitas tarefas. A palavra tem como significado atividades que recebem por 

tarefa realizada.  
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Direcionar um olhar sobre o currículo de Biologia não é apenas reconhecer os 

conteúdos, abordagens e finalidades do processo de ensino, mas ver a disciplina Biologia 

como território de interseção de práticas107 dependentes das condições da escola, como sugere 

Gimeno Sacristán (2000). Também como cita Apple (1982), uma análise mais coerente nesse 

sentido consegue situar o conhecimento, a escola e os educadores em suas condições sociais. 

Assim, percebemos o currículo de Biologia em suas bases profundas, que criam fios entre a 

realidade da docência e seus condicionantes, bem como de seus modos de superá-los 

historicamente. 

O primeiro ponto a ser destacado é que a luta cotidiana do professorado e de seus 

alunos é normalmente invisibilizada, vista como irrisória pela sociedade. Nesse sentido, 

compreendemos que o currículo está também na complexidade das trajetórias e percursos de 

professores e alunos, no modo e contexto em que são construídos, de tal maneira que as 

dificuldades presentes no cotidiano escolar mostram parte desse currículo interativo, não 

previsto nos documentos curriculares.  

De modo geral, os relatos mostram que os professores ministravam aulas em 

ambientes, algumas vezes, prejudiciais à saúde ou desenvolviam projetos aos sábados. Diante 

desses aspectos, realizaram greves pela melhoria das condições de trabalho: 

 
O 3º ano já foi uma coisa caótica, porque teve greve, em 2011, foi uma greve assim 

histórica, passou muito tempo parado, acho que foram uns dois e três meses, foi 

muito tempo mesmo, eu lembro que nessa época eu era do Grêmio [...]. O Liceu 

estava muito assim, digamos, precarizado mesmo. Eu acho que o estado não tinha 

interesse de manter uma escola tão grande e tão onerosa, porque era muito difícil 

de manter; a estrutura era mais antiga, era muito resistente, as paredes eram 

grossíssimas, mas, assim, parte elétrica muito comprometida, partes da escola em 

que a hidráulica estava condenada, então tinha salas que eram difíceis de usar, 

algumas salas realmente ficavam fechadas porque estavam condenadas, mofadas, 

então a estrutura física precária [...]. Na sala de aula, a abordagem dos professores 

era que precisava parar as atividades, porque não tinha condições de continuar; a 

classe estava sendo muito atacada pelo estado, negações de melhorias e aumento 

salarial. (Aluno Sabiá-Barranco). 

 

Para fazer a aula de campo era tudo do meu bolso. Às vezes eu tinha, na época, nos 

anos 1990, eu tinha uma Brasília – que não era amarela – era branca, e eu cheguei 

a colocar 14 alunos dentro, eu não tinha dinheiro para pagar um ônibus, quem 

tinha dinheiro para pagar o ônibus ia, pegava o ônibus, o ônibus parava na foz do 

rio Cocó mesmo, na praia Caça e Pesca. E aí quem não tinha vamos! E aí eu cansei 

de ser parado pela polícia. (Professor Angico). 

 

No Liceu do Ceará, além das carências de recursos (que, ao longo do tempo, foi se 

modificando), os professores e discentes também relataram o modo solidário com os alunos. 

 
107 Não necessariamente intencionais e pedagógicas. 
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Há exemplos em que os docentes pagavam o almoço dos estudantes para conseguirem ficar 

mais tempo na escola e realizarem atividades do laboratório de Biologia:  

 

Eu tinha alguns alunos e a gente notava que eles tinham necessidade; eles não 

tinham alimentação bem equilibrada; eles, às vezes, chegavam com fome na escola. 

A gente dava um jeitinho de dar uma bolachinha para um, para outro, nem todo 

mundo sabia disso, porque também é muito chato a gente estar dizendo isso, mas 

tinha aluno que chegava e dizia: ‘Professora, eu estou com fome!’. Aí tinha sempre 

uma bolachinha ali escondida, mesmo que do laboratório, ou então na minha bolsa. 

(Professora Ipê-Amarelo, grifos nossos). 

 

Até questão da gente comer; o almoço era limitante, então a gente levava o 

macarrão miojo para a escola; preparava no fogão da tia da limpeza, que fazia o 

almoço da galera; a gente fazia miojo lá; depois que a gente ganhou o fogão com o 

dinheiro do projeto de educação ambiental que a gente tinha que fazer receitinhas 

com as coisas que a gente usava no fogão para a gente fazer o nosso macarrão 

miojo. Então, a gente usava panelões, e o dinheiro do projeto [...]. Eu não tinha 

dinheiro para voltar para casa, e tinha gente que também morava longe; tinha a 

monitora que morava em Caucaia108, não tinha como voltar para casa para depois 

voltar para a escola, então a gente comia esse miojão no laboratório, em que faltou 

dinheiro inclusive para os pratos, até o fogãozinho de duas bocas, a panela e o gás 

a gente usava, a gente comia nos copos de liquidificador de fazer papel, então era 

os copos que a gente colocava o miojo ali e comia, e aí, de vez em quando, a 

professora pagava um almoço para a gente em algum restaurante perto, ou outro 

professor. Então, existia uma rede ali de prevenção social, de solidariedade, que 

não estava prevista, não estava no currículo109, não estava no recurso que era 

destinado à escola. Não tinha receita para isso, não tinha nada, mas era feito na 

informalidade. (Aluno Sabiá-Barranco, grifos nossos). 

 

Essas falas representam uma noção diferenciada do currículo escolar, com 

destaque para as alianças, a solidariedade e as autorias positivas na escola. Segundo Arroyo 

(2013), existe uma cultura político-pedagógica que normalmente inferioriza professores e 

alunos das camadas populares e os responsabiliza por resultados negativos em exames e 

rankings, o que fica apagado e silenciado nessa compreensão sobre o currículo que é 

socialmente difundida; são tantos os exemplos de protagonismo positivo nesse espaço quanto 

as condições adversas enfrentadas pela escola pública. Desse modo, falta uma compreensão 

do currículo escolar como território de disputa de direitos e reconhecimentos, mas também há 

gestos positivos de dignidade.  

Por um lado, essas ações por si não resolviam os problemas graves de natureza 

socioeconômica dos alunos na escola, embora os amenizassem naquele espaço e tempo. Os 

docentes também buscavam reivindicar por melhorias das condições de trabalho e salarial, 

que também eram pontualmente abordadas nas aulas de Biologia: 

 

 
108 Cidade da região metropolitana de Fortaleza, capital do Ceará. 
109 Aqui o entrevistado relaciona a ideia de currículo mais tradicional, referente às experiências planificadas, aos 

conteúdos e às abordagens dos professores para ensinar aspectos biológicos.  
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As nossas pautas sempre foram melhoria de salário; não resta dúvida, melhoria de 

salário. Teve confusão ainda: quando eu entrei, ainda tinha direito à redução de 

carga horária. Teve confusão por causa disso, porque o governo do estado tirou. A 

gente pedia livro da escola; a gente pedia para melhorar a ventilação da sala; a 

gente pedia tudo que era necessário para melhorar a nossa prática. (Professora 

Ipê-Amarelo, grifo nosso). 

 

Em especial, a professora Ipê-Amarelo ela era bem militante, ela era bem ativa na 

luta, no sindicato mesmo dos professores. O professor Ipê-Roxo110 também tinha 

uma boa consciência coletiva, e ele também estava próximo do professor, e ele 

discutia bastante a respeito do ganho, do rendimento, da vida do professor em si. 

O professor Aroeira-Vermelha reclamava muito, mas ele não discutia, ele sempre 

falava que o professor ganha pouco, o professor deveria ter tal compensação, 

comparava com outras profissões. Eu me lembro que o professor Aroeira-Vermelha 

era bem crítico, mas ele não discutia isso. [...] o máximo que se falava era sobre 

melhorias para a escola e para o laboratório, porque tinha vários motivos, 

inclusive no ano de 2013, 2012, quando eu estava no 3º ano, nós tivemos poucas 

aulas do laboratório, porque o teto pegou um monte de fungos, daqueles bolores. 

(Aluno Bem-Ti-Vi-Rajado, grifos nossos). 

 

A priori, pode parecer inadmissível um docente abordar sobre greves e lutas 

sindicais em sala de aula. Por sua vez, essa é uma compreensão academicista do currículo de 

Biologia que sacraliza os conteúdos da área das Ciências Biológicas e prepara o aluno apenas 

para o ingresso no ensino superior, o que reduz o papel da escola. No entanto, Arroyo (2013) 

nos chama a atenção para os saberes e conhecimentos produzidos nas situações de luta dos 

professores, na luta para ter um trabalho justo e digno. Para esse autor, esses saberes e as 

experiências sociais envolvidas deveriam ser parte central (e não periférica) do currículo 

escolar e da formação docente, visto que possibilitam aos filhos da classe trabalhadora 

visualizarem a relação entre trabalho, currículo e existência humana. 

Isso nos faz questionar a produção desses conhecimentos “ilegítimos”, que, 

conforme Apple (1982), precisam ser identificados em pesquisas curriculares para ajudar a 

problematizar os conhecimentos considerados de alto nível e as formas econômicas que os 

legitimam, visto que são os grupos com mais poderes que conseguem distribuir 

conhecimentos para “todos”. Esse autor também ressalta o quanto é importante documentar 

efeitos positivos dos conflitos na escola que valorizam as necessidades da comunidade. O 

conflito é uma categoria teórica importante na perspectiva crítica do currículo, consoante 

Apple (1982, p. 149, grifo nosso): 

 
Refiro-me aqui à importância do conflito em criar e legitimar uma experiência 

consciente e especificamente de classe, étnica e sexual. Agora é bem conhecido que 

uma das primeiras formas pelas quais os grupos se definem é percebendo-se em 

luta com outros grupos e que essa luta aumenta a participação dos membros 

nas atividades do grupo e os torna mais conscientes dos laços que os unem. 

 
110 Professor referido pelo aluno que não participou da entrevista desta pesquisa. 
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São essas lutas que buscam remodelar os espaços pedagógicos e os atores que os 

vivenciam. As lutas e alianças presentes nas imagens representadas pelos professores e alunos 

nos remetem ao cotidiano das escolas públicas brasileiras dentro de uma sociedade 

industrializada. Por estarem naturalizadas, essas imagens podem ser vistas como simplórias, 

mas também escondem como os professores e alunos são remodelados, bem como efeitos 

positivos dos conflitos. Nesse caso, as verdadeiras mudanças no currículo de Biologia 

partiram da luta dos docentes como fio condutor de todo o processo. Isso pode ser 

identificado no relato de um dos alunos sobre as atividades no laboratório de Biologia:  

 
[...] às vezes, a gente ia mesmo só para se divertir, porque eu defendo muito também 

a escola como esse lugar; tem que ser o lugar que você vá para fazer tudo. No meu 

bairro, não tinha nada, eu não tinha amigos na vizinhança, meu pai também não me 

deixava sair para fazer nada, então a minha vida inteira, amizade, socialização, 

tudo acontecia na escola e tudo era pela Biologia, porque tudo que eu consegui 

dentro da escola foi através da Biologia [...]. Logo depois que eu saí da escola, em 

2011, a professora se afastou por um problema de saúde, ela teve câncer, ela luta 

até hoje, depois ela se aposentou. Ela teve esse problema de saúde muito delicado, 

então, logo depois que ela saiu por conta disso, o laboratório ficou esquecido. Eu 

lembro inclusive que, quando ela retornou, a gente voltou para limpar, porque do 

jeito que fecharam o laboratório ele ficou, então não entrava nem para ocupar, 

estava tudo mofado, sumiram materiais, materiais super caros, aqueles modelos 

anatômicos, e a gente fez essa força-tarefa. Então é algo que realmente é muito 

pontual, que depende de uma conjunção de fatores que é quase mística. O 

professor com disposição, com a capacitação, porque a professora Ipê-Amarelo era 

uma professora que sempre queria se atualizar, então ela ia para esses cursos fora 

também; quando tinha uma capacitação, ela estava atrás de fazer. (Aluno Sabiá-                

-Barranco, grifos nossos). 

 

O termo “místico” usado pelo aluno refere-se a um elemento curricular 

importante, que é a imprecisão. Não podemos controlar o que acontece na escola devido às 

complexas relações e condições em que as escolas se estruturam. Esse fato não inviabilizou 

que, no currículo de Biologia, mudanças tenham sido produzidas e que seus efeitos tenham 

sido rememorados pelos alunos. Como podemos ver, o discente, mesmo após sair da escola, 

retornou para ajudar à docente, algo que perdurou enquanto também realizava atividades de 

seu curso de licenciatura em Ciências Biológicas, como se ambos compartilhassem propósitos 

semelhantes, por isso a aliança duradoura.  

O currículo de Biologia, como uma construção social, está delimitado por tempos, 

espaços e condicionantes. Isso nos ajuda a entender que o papel do professor não pode ficar 

restrito à execução de proposições explicitadas nos currículos oficiais e materiais didáticos, 

como se os problemas fossem inertes e houvesse soluções prontas e acabadas para solucioná-                  

-los. Talvez os professores precisem perceber que devem ressignificar essas proposições que 
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outros subgrupos produzem, dentro da sua própria luta, como conclui a professora 

entrevistada:  

 
Eu aprendi muito que a universidade não tinha me ensinado sobre tudo, em todos 

os aspectos. Ali é um local ideal para a pessoa aprender a dar aula, a pessoa 

conhecer pessoas diferentes, aprender a conviver com essas diferenças, aprender a 

errar também, porque erramos, e descobrir os erros da gente, e posso dizer que me 

sinto bem em dizer que fui professora, sempre senti orgulho em dizer que era 

professora do Liceu do Ceará. Passei por intervenção que levou a escola para 

cima, depois chegou outro e botou lá embaixo, e não tenho do que reclamar [...]; 

lá, para mim, é como se fosse um doutorado do curso, porque eu aprendi a fazer 

minha Biologia de acordo com a necessidade dentro da escola. (Professora Ipê-               

-Amarelo, grifos nossos). 

 

Compreendemos essa ideia de “fazer minha Biologia”, referida pela professora, 

como um exercício de reflexão sobre sua prática ao longo dos anos, que expressa suas 

tentativas de construir sua liberdade curricular e um ensino condizente com a realidade dos 

alunos. Isso ressalta o papel desses professores como homens e mulheres que fazem história 

na atividade criadora, que é o Ensino de Biologia. No fazer desses homens e mulheres, as 

mudanças e estabilidades são partes da estrutura social que ajudaram a produzir a disciplina 

Biologia no Liceu do Ceará. Isso demonstra que a capacidade criativa transforma os sujeitos 

sociais em seus espaços e tempos, diferentemente da lógica que tenta ganhar relevo nos dias 

atuais, baseada no neotecnissimo.  

Suas vozes guardam reminiscências sobre o que puderam fazer diante dos 

diferentes contextos a que a escola foi submetida e atitude reativa ao longo dos anos. Por isso, 

são lembranças provocativas à medida que nos ajudam a entender parte da realidade 

educacional e algumas maneiras ou pelo menos tentativas de superá-las pela óptica desses 

sujeitos que compõem a comunidade escolar. Essas são compreensões diferentes de uma visão 

de grupos externos à escola que tentam atribuir “receitas” sobre como deve acontecer a 

escolarização. No próximo capítulo, trazemos as considerações finais desta tese e retomamos, 

para esta finalidade, as questões norteadoras desta pesquisa.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, buscamos compreender como se estruturou a disciplina Biologia 

nos currículos oficiais cearenses e nas experiências vividas do Liceu do Ceará (1992-2016). A 

imersão analítica foi realizada a partir do olhar sobre as mudanças e estabilidades na 

disciplina escolar nesse contexto e tempo histórico. Para isso, entrevistamos professores-

autores das propostas curriculares estaduais, investigamos documentos de diferentes acervos 

públicos e tivemos a colaboração de professores aposentados e ex-alunos dessa escola. Essas 

colaborações propiciaram a construção de documentação a partir das narrativas das 

experiências na escola e da seleção de documentos que foram digitalizados. 

 Pretendemos depositar alguns desses materiais identificados nesta investigação no 

acervo do Laboratório de Estudo e Ensino de Biologia (LEBIO) do Departamento de Biologia 

da Universidade Federal do Ceará (UFC), disponibilizando-os para outros pesquisadores. 

Buscamos construir um modelo investigativo em diálogo com a história do 

currículo e a história das disciplinas escolares, o qual valorizou as narrativas sobre as 

experiências vivenciadas na produção curricular cearense. Esta pesquisa não se restringiu 

apenas aos documentos ou colocou as fontes documentais em uma posição hierárquica 

superior às fontes orais. A articulação entre ambos foi fundamental para pensarmos 

narrativamente, valorizando as experiências narradas, de modo a reconstruir questões de 

pesquisa e a reconstruir parcialmente a fundamentação teórica ao longo do próprio caminho. 

Nesse âmbito, como pesquisa histórica com inspiração nas pesquisas narrativas, 

buscamos valorizar a produção curricular em seus diversos sentidos, sem desqualificar o 

trabalho realizado na escola pública, sem reduzir o professor à sua prática. 

Nossa pretensão inicial, a partir desse percurso metodológico, foi de reconstruir os 

fatores sociais que atuaram na definição curricular, as finalidades educativas que estavam em 

disputa, as formas, as concepções pedagógico-curriculares e os conteúdos assumidos nessas 

propostas, suas rupturas e, principalmente, os sentidos das experiências relacionadas à história 

da disciplina Biologia no Liceu do Ceará, nesse contexto de desejos reformistas e vislumbres. 

A partir dos nossos questionamentos iniciais, apresentamos os principais achados desta 

pesquisa neste capítulo. 

Inicialmente, questionamos que tipo de pensamento pedagógico e curricular 

contêm as propostas curriculares do estado do Ceará. Percebemos que o processo de 

construção de um currículo oficial não é uma mera atividade técnica e neutra. No Ceará, 

envolveu decidir quem produz esses currículos, quais arranjos curriculares foram eleitos e 
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quais conteúdos, finalidades e abordagens foram valorizados, o que representou conflitos e 

alianças na construção curricular. 

Notamos que os currículos oficiais elaborados a partir dos anos 1990 se inseriram 

dentro de um processo de redefinição curricular instituído pela Secretaria da Educação do 

Ceará (SEDUC). A partir dessa década, eles foram caracterizados por retóricas legitimadoras, 

que foram negociadas e reconstruídas ao longo do tempo, com acentuada participação de 

acadêmicos universitários e influência de algumas “lideranças institucionais” das escolas, tais 

como a do Liceu do Ceará. É o caso, por exemplo, de um professor dessa escola que foi 

consultor do currículo estadual de 1992, mediador de formações do currículo estadual de 2000 

e autor do currículo estadual de 2009.  

Também podemos notar que a participação de docentes da escola pública foi 

omitida nos primeiros currículos dos anos 1990; nos mais recentes, observamos a maior 

participação dos docentes em processos de elaboração a partir dos anos 2000, através de 

seminários e reuniões de construção desses currículos, o que parece ser uma tentativa de 

aprimorar a construção curricular de forma democrática, ao mesmo tempo que tenta legitimar 

os discursos curriculares produzidos com base nos interesses dos subgrupos ligados à SEDUC 

e às universidades. Desse modo, a invenção, a promoção e a legislação da mudança foram 

feitas com a colaboração de professores das escolas (em especial nos currículos mais 

recentes), não necessariamente feitas por grupos apenas externos ao sistema escolar, mesmo 

que esses docentes da escola pública possam ter sido tutelados por membros de outros 

subgrupos. 

As diferentes negociações dos secretários de educação com a equipe de produção 

dos currículos possibilitaram arranjos curriculares distintos (mais próximos ou distantes de 

currículos do tipo lista de conteúdos ou matriz de competências), a incorporação de princípios 

e conceitos pedagógicos mais críticos ou voltados a uma lógica de tentativas de mensuração 

da aprendizagem. Esse último modelo de currículo ganhou mais força ao término da primeira 

década dos anos 2000, por dialogar com a produção de uma cultura escolar voltada às 

avaliações externas. Desse modo, a invenção da mudança está tanto ligada a um processo de 

mercantilização e ranqueamento da escola quanto à incorporação de discursos críticos. 

Nesse sentido, esses currículos apresentaram discursos de transformação social e 

de formação do pensamento crítico, entre outros, dentro de propostas curriculares 

essencialmente técnico-lineares, próximas ao pensamento curricular tradicional, que 

enfatizam em seu modelo curricular conteúdos e abordagens para as aulas de Biologia. No 

entanto, os currículos oficiais construídos com maior participação de professores da escola 
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pública que foram baseados em experiências escolares foram os currículos que apresentaram 

mais traços de um pensamento curricular crítico e que se preocuparam não com extensas 

listas de conteúdos, mas com o amadurecimento de concepções pedagógicas, como o 

currículo da Coleção Escola Viva, dos anos 2000. 

Também notamos que, ao término dos anos 1990, novas retóricas e mitificações 

foram produzidas sob a influência das novas legislações federais e estaduais, da lógica do 

mercado, de tendências pedagógicas na área de Educação e de movimentos que influenciaram 

o Ensino de Ciências. Como exemplos dessas influências, podemos citar: o Construtivismo, a 

Pedagogia por Competências, o Movimento de Mudanças Conceitual (MMC), a Educação 

para a Cidadania e o Movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Esses ajudaram a 

produzir ou reforçar novos sentidos (no nível pré-ativo) para a disciplina Biologia.  

Foram algumas dessas inovações materializadas nos currículos oficiais que 

colaboraram para a estabilidade da disciplina Biologia, pois reforçaram as tradições 

acadêmicas (como o exemplo do MMC) ou reforçaram uma visão tecnocrática do currículo 

(tal como a Pedagogia por Competências). Outras inovações reforçaram perspectivas mais 

utilitárias para a disciplina Biologia, sem necessariamente haver abandono das tradições já 

estabelecidas, tampouco de um pensamento curricular tradicional, o que demonstra a 

coexistência e hibridismos de vertentes curriculares e pedagógicas e de tradições. Isso é um 

reflexo dos distintos interesses ideológicos dos subgrupos que ajudaram a produzir a 

disciplina escolar Biologia ao longo do tempo. 

Diante desses achados, averiguamos também quais finalidades educativas estavam 

em disputa e como refletiram sobre os conteúdos assumidos nessas propostas. Conseguimos 

identificar disputas entre quatro finalidades dentro dos currículos oficiais de Biologia: 

a) finalidades orientadas para as transformações sociais; b) finalidades didáticas; 

c) finalidades voltadas aos conhecimentos biológicos; e d) finalidades relacionadas aos 

métodos e paradigmas da ciência de referência. Tanto as ocorrências como a organização 

dessas finalidades buscaram ressaltar uma Biologia relacionada à sociedade, voltada à 

formação crítica, bem como uma inserção mais acadêmica dos alunos (formação 

propedêutica), próxima à sua ciência de referência, sendo essa formação acadêmica mais 

implícita nos discursos dos currículos oficiais. Associamos essas finalidades a diferentes 

tradições curriculares (acadêmicas, utilitárias e pedagógicas) referidas pela literatura 

curricular. 

As propostas curriculares cearenses para a Biologia valorizaram conteúdos 

ligados à Ecologia e à Genética no início dos anos 1990, enquanto conteúdos de Genética e 
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Biologia Celular passaram a ter mais destaque no final dos anos 2000, possivelmente devido 

às mudanças na legislação federal e estadual, aos movimentos ambientais e às pesquisas sobre 

o Projeto Genoma nas Ciências Biológicas.  

Esses movimentos demonstram as forças que atuaram na invenção da mudança 

nos conteúdos da disciplina escolar após anos 1990 no Ceará, entre essas forças o 

desenvolvimento das pesquisas genéticas e ecológicas, como ramos em disputa das Ciências 

Biológicas, as diversas manifestações sociais que enfatizaram a crise ambiental ou que 

possuem interesses por processos biotecnológicos. Isso gerou certa legitimidade, a ponto 

dessas disputas se materalizarem na legislação do estadual e nos currículos oficiais, o que 

representou ás fase de promoção e legislação da mudança no Estado. 

 A organização dos conteúdos nos currículos oficiais foi feita também com base 

em um distanciamento da noção equivocada das Ciências Biológicas como ramo da Medicina 

(que valoriza mais conteúdos da área de Saúde), para aproximar-se a uma corrente mais 

naturalista-evolutiva, com comparações evolutivas entre os seres vivos e voltadas aos 

conhecimentos biotecnológicos. Essas organizações curriculares estão relacionadas aos 

distintos interesses dos subgrupos de professores universitários e de docentes da escola que 

ajudaram a produzir a disciplina Biologia em seu nível prescrito.  

Assim, o currículo de Biologia refletiu diferentes jogos de interesses originados de 

movimentos mais conservadores (relacionados à lógica do mercado e à cultura de exames) ou 

progressistas, na construção curricular oficial cearense. Por meio desses conflitos, notamos 

nos currículos oficiais certa estabilidade na organização dos conteúdos da disciplina Biologia 

que foi mantida em cada série, mas com a produção de algumas inovações nos conteúdos, nas 

abordagens e objetivos no período estudado. 

Os currículos estaduais ajudaram a endossar a ideia de que a disciplina escolar 

Biologia deveria possuir aulas não restritas à exposição oral, mas com abordagens 

pedagógicas diversificadas, que valorizam atividades práticas e recursos tecnológicos. É nesse 

período (após os anos 1990) que essas sugestões são mitificadas, por tentarem produzir novos 

modelos de ensino e aprendizagem e de docência para o Ensino de Biologia no Ceará, sem 

necessariamente estarem atreladas a investimentos substantivos na escola. 

Esse ponto fica mais claro com os relatos dos docentes sobre suas lutas para terem 

mais recursos didáticos (giz, livros didáticos, materiais de laboratório, etc.). Tais lutas tiveram 

a participação dos professores de Biologia do Liceu do Ceará, que tanto se mobilizaram em 

greves quanto ajudaram a construir políticas educacionais, bem como as relacionadas à 
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implementação de laboratórios de Biologia na rede estadual. Esses relatos foram identificados 

na segunda etapa desta investigação.  

Em especial, na segunda etapa do estudo, podemos reconhecer as narrativas 

particulares de professores e alunos dentro de uma história curricular no Liceu do Ceará. E, 

nessa história, passamos a entendê-los como autores de experiências sociais positivas e 

conflituosas, dando legitimidade às suas vozes silenciadas. Nesse sentido, o currículo de 

Biologia também é espaço de disputa de memórias e de reconhecimento. E um dos aspectos 

centrais desta investigação, que nos motivou desde o princípio, foi propiciar que outros 

professores se sintam pertencentes às trajetórias docentes identificadas nesta pesquisa e que 

cada leitor, em sua luta cotidiana, possa fazer uma reflexão social, política e pedagógica. Por 

isso, buscamos questionar como se estabeleceram as trajetórias dos professores de Biologia na 

escola. No processo de tentar interpretar essas trajetórias, deparamo-nos com outras questões 

que não foram previamente elaboradas, pois tentamos valorizar as narrativas dos professores. 

Essas questões versaram sobre quais fatores e como influenciaram as decisões curriculares na 

escola. 

Os três professores entrevistados ingressaram na instituição por meio de concurso 

público. Suas trajetórias envolveram diferentes tensões quanto à imposição de transformar o 

Liceu do Ceará em uma “escola-modelo” nos anos 1990, quanto à imposição de novos 

modelos avaliativos decorrentes do currículo dos anos 2000 e, principalmente, quanto ao 

investimento escasso na escola. Houve momentos de reestruturação do Liceu do Ceará e de 

reconhecimento dos trabalhos dos professores, em especial nos laboratórios, mas também 

houve perseguições a alguns docentes por atuarem em greves escolares ou almejarem a 

inserção em cursos de pós-graduação nos anos 1990. Os conflitos não se encerraram nesses 

aspectos. A escola também era uma referência política nos anos 1990, e isso repercutiu na 

trajetória dos professores de Biologia, levando-os enfrentar suas condições de trabalho, pensar 

novas práticas e acolher seus alunos.  

Com base nos percursos de quase 30 anos dos professores na instituição, 

identificamos eixos de influência sobre o currículo de Biologia que despertaram significados 

para os professores. Esses eixos, junto aos conhecimentos e propósitos dos docentes, 

ajudaram a modular o currículo da escola entre os anos 1992 e 2016. 

A delimitação desses fatores nos fez ver formas sutis de controle (mais indireto) 

no currículo de Biologia no Ceará e constatar que apenas alguns desses eixos de influência 

tiveram real impacto sobre a mudança na prática dos professores, entre os quais algumas 

experiências formativas vivenciadas (com destaque aos laboratórios escolares), os novos 
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recursos didáticos após os anos 1990, a valorização dos professores e a autonomia relativa dos 

docentes construída nesta escola. 

Por outro lado, os currículos oficiais estaduais apenas tiveram uma função 

burocrática no planejamento anual, ou seja, tiveram pouco impacto em produzir mudanças na 

prática docente, mesmo estando presentes na abertura de diários de classe e livros de práticas 

de laboratórios, pois esses materiais continham as mesmas competências e habilidades desses 

currículos.  

As tensões se instituíram em formas sutis, indiretas e explícitas de controle, o 

que suscita mais questionamentos sobre o modo como os professores percebem isso. 

Precisamos enxergar esse processo de promoção dos currículos oficiais e de produção de 

sentidos sobre eles como imersos em relações de poder. Nossa análise mostra um 

movimento dialético entre a produção do currículo oficial e do currículo do Liceu do Ceará, 

pois os docentes dessa escola contribuiriam muito para a produção dos currículos oficiais de 

Biologia, o que nos ajuda a ponderar acerca dessa segmentação entre currículo oficial (pré-          

-ativo) e currículo vivenciado na escola. Isso nos faz refletir o quanto se inter-relacionam, 

sobre como estão em movimento. 

As narrativas nos mostraram que as mudanças duradouras são produzidas dentro 

de uma disputa por mais status e recursos na história profissional dos docentes em sua 

disciplina escolar. As mudanças não são produzidas dissociadas dos interesses pessoais e 

coletivos dos professores. Desse modo, a função do Estado é valorizar os esforços criativos e 

propósitos dos professores. Esse aspecto é relevante, pois ajuda a questionar modelos de 

controle que reduzem o papel docente à mera execução do que está exposto nos livros 

didáticos ou currículos oficiais. Isso deve ser um aspecto preponderante para pensarmos os 

dias atuais nas escolas, em virtude da incorporação de um discurso pedagógico prescritivo da 

BNCC (como política de centralização curricular), que estimulou a criação de novos 

currículos estaduais e reordenou os conteúdos nas disciplinas. 

Nosso último questionamento envolveu como os alunos liceístas e professores 

narraram as experiências vividas na disciplina Biologia no Liceu do Ceará. A riqueza de 

detalhes nas memórias desses colaboradores nos requereu maior labor no estudo e na 

interpretação, desde que também não utilizamos categorias exclusivamente definidas a priori 

para analisá-las. 

As narrativas retratam que a organização dos conteúdos escolares no currículo do 

Liceu do Ceará era baseada nos livros didáticos, mas que os professores mediavam junto a 

isso conteúdos próximos à realidade dos alunos, bem como tentavam avaliar os recursos 
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didáticos disponibilizados e criavam novas atividades nas aulas de Biologia. Assim, os 

professores tentavam articular finalidades acadêmicas (voltadas à inserção na universidade e 

aos conhecimentos de alto status) com finalidades de transformação da realidade dos alunos, 

ao abordarem sobre problemas sociais na escola e direitos dos alunos (considerados 

conhecimentos de baixo status). 

Vemos esse último ponto, em queos professores abordam temas sobre drogas, 

educação sexual, direitos dos alunos como cidadãos, como atos de resistência ao controle 

curricular estabelecido pelo sistema de ensino, o que repercutiu até no sentimento de medo 

nos docentes em serem denunciados por não seguirem apenas os livros didáticos e os 

currículos oficiais. Esses também são exemplos de práticas culturais que promovem pequenas 

mudanças na disciplina Biologia no cotidiano escolar. Esses atos de resistências não seriam 

identificados sem uma abordagem metodológica de pesquisa que valorizasse as narrativas dos 

professores. 

Também notamos um destaque à política estadual de implementação de 

laboratórios de Biologia na escola, a ponto de considerarmos que, nesse contexto, houve um 

reforço a uma Biologia laboratorial com diferentes finalidades educacionais, que, após os 

anos 1990, fortaleceu uma cultura laboratorial dentro da disciplina, mesmo com certas 

limitações de condições para trabalho. Nesse âmbito, os professores buscaram defender esse 

ensino no laboratório como parte de suas missões pessoais (advindas de suas formações em 

uma cultura cientificista). Os docentes acreditavam que o ensino no laboratório de Biologia 

ajudava a motivar os alunos e que o laboratório proporcionava valor simbólico às aulas. 

Ainda figurava entre as finalidades para a disciplina Biologia a ideia de que o 

estudo e o esforço dos alunos poderiam levar à ascensão social, ao tentarem no vestibular 

graduações muito concorridas, como Medicina. Desse modo, essa e as outras finalidades 

presentes na escola (em conjunto) buscaram estabelecer a formação de cidadãos 

economicamente eficientes, isto é, que reconhecem problemas sociais do seu entorno e que 

devem almejar a ascensão social, embora a ideia de ascensão social tenha ficado latente, ou 

seja, imanente às práticas pedagógicas, como um currículo oculto nas aulas de Biologia. 

Há alguns pontos que as narrativas das experiências não mostraram, que só foram 

assinalados com a análise dos diários de classe dos professores. Entre esses pontos, está a 

prevalência nos anos 1990 de conteúdos ecológicos na última série do ensino médio e sua 

diminuição ao longo do tempo, bem como a valorização de temas sobre o DNA e o Projeto 

Genoma. Os conteúdos de Genética ganharam mais espaço no currículo da escola nos anos 

2000, o que pode estar relacionado ao investimento em conhecimentos considerados de maior 
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status e especializados após a divulgação das pesquisas científicas sobre esses temas na 

época. Todos esses aspectos demonstram que a disciplina Biologia foi construída em 

consonância com fatores internos e externos à escola.  

Além disso, as reminiscências dos alunos e professores nos ajudaram a ampliar a 

noção curricular para percebê-la além de conteúdos e abordagens metodológicas. Nos 

percursos vivenciados, houve práticas de incitação e motivação aos estudos, bem como a 

descrição de situações de luta frente às dificuldades no contexto escolar. Essas histórias nos 

ajudam a pensar que as aulas de Biologia incorporam outros sentidos quando os professores 

têm uma postura acolhedora, solidária e mediadora, ainda mais quando nessa orientação 

abordam sobre as lutas por seus direitos e pelos direitos de seus alunos, filhos da classe 

trabalhadora. Assim procederam os professores do Liceu do Ceará ao tratarem nas aulas sobre 

os problemas da escola, da cidade e da profissão docente. Embora a abordagem sobre direitos 

sociais pelos professores tenha sido pontual, ela nos faz refletir sobre os papéis assumidos 

pelos docentes no currículo de Biologia e sobre a função da escolarização como um todo. 

Essas narrativas evidenciaram a materialidade do currículo de Biologia em uma 

escola pública, portanto fazem resplandecer uma significação política do currículo escolar em 

suas negociações e tentativas de produzir estabilidades e mudanças. A análise dos currículos 

oficiais mostrou a presença de continuidades e descontinuidades na disciplina Biologia dentro 

da história curricular cearense. As vozes e documentos mostraram suas múltiplas linhas de 

pensamentos curriculares e tradições, o que confirma a tese elaborada: a disciplina Biologia é 

uma construção social e histórica que mescla distintos pensamentos curriculares, 

pedagógicos e tradições materializados nos currículos prescritos pela SEDUC e no 

currículo vivenciado no Liceu do Ceará, ambos produzidos com base em alianças, 

tensões e lutas na história curricular cearense. 

Os achados desta investigação mostram a relevância de mobilizarmos as 

narrativas de professores e alunos como forma de compreender a história das disciplinas 

escolares, integrando essas narrativas com documentos produzidos no período analisado. 

Nesse  sentido, os protagonistas da escola pública foram valorizados na investigação, o que 

possibilitou identificar como esses protagonistas estão interpelando as produções curriculares 

normativas  para a disciplina Biologia após os anos 1990.  

Além disso, vimos que essas produções normativas não foram produzidas em um 

nível absoluto de distanciamento dos docentes da escola pública, mas esses docentes foram 

tutelados por outros subgrupos e a presença desses professores da escola pública na produção 

curricular oficial estadual enriqueceu essa atividade, pois ajudou a tensionar as diferenças de 
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poder estabelecidas. Vimos também que a comunidade disciplinar possuiu uma ação mais 

indireta de influência sobre a disciplina Biologia e que a interação de professores e alunos foi 

fundamental na negociação do valor atribuído aos diferentes conhecimentos escolares na 

escola estudada.  

Esta investigação nos ajuda a compreender as dinâmicas sobre o currículo de 

Biologia contemporâneo, a exemplo da presença de algumas mitificações que aparecem nos 

discursos pedagógicos atuais e que foram construídas, defendidas e hibridizadas para 

produzir sentidos sobre o “bom” Ensino de Biologia após os anos 1990. Como exemplos, 

podemos citar a ideia de que a aula precisaria ser eficiente e interdisciplinar, com pouca 

exposição oral, com mais recursos tecnológicos, de modo a estimular a construção de 

competências e habilidades, ou que o aluno reflita sobre o impacto da Ciência e Tecnologia, 

entre outros discursos. 

Consideramos que este estudo nos mostra como os docentes da escola, de certo 

modo, podem ser tutelados por professores acadêmicos, ambos atuando na promoção de 

mudanças e estabilidades na disciplina escolar em seu nível prescrito, o que nos remete à 

reelaboração de outros processos de construção dos atuais currículos estaduais, quando as 

contribuições dos docentes das escolas são “frias”, por meios digitais, e suas sugestões 

necessitam ser validadas por professores da academia. Um exemplo disso foi a própria 

construção da BNCC e de alguns currículos estaduais após o ano de 2016. Como território de 

disputas, a produção dos currículos oficiais tenta articular a participação docente das escolas 

para dar legitimidade às decisões. 

Nosso trabalho também nos faz refletir sobre como as mudanças e estabilidades 

coexistem e sobre como os professores podem se sentir perseguidos quando tentam inserir 

outros saberes, não oficializados pelos livros didáticos e currículos oficiais. A escola pública 

se depara constantemente com desafios complexos ligados aos seus contextos, os quais os 

conhecimentos escolares oficializados não conseguem abranger.  

Em tempos de novas perspectivas para o ensino médio após as reformas federais e 

a ampliação da jornada escolar em 2016 ocorrida no Liceu do Ceará, questionamos até que 

ponto essas reformas buscaram escutar as vozes docentes da escola pública e quais os seus 

efeitos na produção de mudanças e estabilidades no currículo de Biologia.  

Além disso, alguns pontos podem ser explorados em novas pesquisas a partir da 

leitura deste trabalho, tais como as mudanças e tensões na disciplina Programas de Saúde nos 

anos 1980 e 1990, ou que tipo de mudanças aconteceram nos LDs de Biologia entre os anos 

1990 e final dos anos 2000 (em especial quanto à valorização de determinados conteúdos, 
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como Genética e Ecologia). Através da imersão em diferentes acervos históricos, 

identificamos obras do século XIX que podem ter ajudado no desenvolvimento do ensino de 

História Natural no Ceará, como os livros de Rodolfo Teófilo, bem como currículos oficiais 

de Ciências e Biologia dos anos 1970 e 1980, os quais podem ser explorados em novas 

pesquisas. Também são relevantes os distintos sentidos que o currículo escolar possui nas 

diferentes escolas cearenses, pois os currículos são construídos contextualmente. Esses podem 

ser temas para futuros estudos sobre a história das disciplinas escolares e, em um sentido mais 

amplo, sobre a História do Ensino da área de Ciências no Estado do Ceará. 

Por vezes ao longo do texto nos referimos às narrativas como fontes de 

conhecimento sobre a história curricular, mas atentamos também sobre o que elas não nos 

disseram. Por várias razões ligadas às trajetórias dos entrevistados na escola e ao que 

consideraram relevantes narrar, alguns pontos sobre o Ensino de Biologia no atual contexto 

social não foram abordados, tais como o avanço gradativo do conservadorismo, o 

negacionismo científico, as possíveis limitações no trabalho com temas considerados “tabus” 

pela sociedade.  

Esses são pontos que podem ser aprofundados em outras pesquisas curriculares, 

principalmente em nosso contexto regional, em que no Ceará o Plano Estadual de Educação 

de 2016-2024 (Lei nº 16.025, de 30 de maio de 2016) proíbe a abordagem sobre o tema 

gênero nas escolas cearenses, e isso pode ter reflexos sobre o Ensino de Biologia nas escolas. 

Outros aspectos também precisam ser explorados, dado que estão entrelaçados à 

história dos Liceus e dos professores no Ceará, a exemplo das narrativas sobre as greves 

escolares e trabalho docente e do estudo sobre os variados modelos avaliativos que o estado 

assumiu ao longo do tempo e suas interpretações nas escolas cearenses. Essas tentativas de 

mudanças fazem parte da memória do estado e precisam ser documentadas e reconhecidas. 

Sobre outras mudanças, há quem pense que as grandes crises sanitárias, 

econômicas, sociais e ambientais decorrentes da pandemia de 2020 sejam o grande marco do 

século XXI. A disseminação do vírus SAR-Cov-2 provocou o isolamento social de milhões de 

pessoas em todo o mundo, pois essa era considerada a principal estratégia de proteção à 

doença antes da descoberta de uma possível vacina e o colapso dos sistemas de saúde. Os 

sistemas educacionais precisariam ficar atentos a novas pandemias e desenvolverem novas 

estratégias.  

Nessa lógica, vivemos tempos em que o conhecimento biológico e o Ensino de 

Biologia são muito debatidos, diante de informações equivocadas sobre o modo como a 

doença se espalha, sobre a funcionalidade do isolamento e sobre as estratégias improvisadas 
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para combater a enfermidade, sem respaldo científico. Ao mesmo tempo, o uso de tecnologias 

educacionais ganhou maior notoriedade. Esse foi o cenário em que realizamos a escrita final 

dos últimos capítulos desta Tese. Estávamos isolados, mas com a esperança nas mudanças e 

na transformação da nossa realidade, para além do problema sanitário. A esperança nas 

mudanças não significa acriticidade aos seus diferentes propósitos.  

Diante desses sentimentos e dos resultados desta investigação, acreditamos que as 

tentativas de mudanças educacionais que estão por vir não podem acontecer sem 

reconhecermos os interesses e propósitos dos professores, sob o risco de tornarem-se inócuas. 

A questão maior não é simplesmente deixá-los falar, mas de realmente ouvi-los; de 

compreendermos suas resistências e existências; de percebermos que os lugares ocupados 

pelos docentes e discentes não se restringem à passividade e à dominação, mas ao movimento. 

Tanto se movem para tentar intervir em suas realidades quanto se movem para produzir 

estabilidades. E, nesses fluxos, são necessárias melhores condições de trabalho e 

oportunidades de formação continuada e de construção da autonomia na escola, caso se 

pretenda algum tipo de transformação comprometida com um currículo crítico e com as vozes 

docentes.   
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APÊNDICE A – TESES SOBRE A DISCIPLINA ESCOLAR BIOLOGIA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA IDENTIFICADAS NOS BANCOS DA CAPES E BDTD NO 

PERÍODO DE 2005 A 2018 

 

ID Título do trabalho Autor Universidade Subtema Ano  Região 

T1 
A emergência da disciplina 

Biologia Escolar (1961-1981) 

Torres,  

M. C. 

Universidade 

Federal 

Fluminense 

História da 

disciplina Biologia 
2011 Sudeste 

T2 

Biologia experimental, 

experimentação na Biologia 

escolar e o manual do professor 

de Biologia do 

BiologicalSciences Curriculum 

Study (BSCS): estudo de relações  

socio-históricas 

Azevedo,  

M. J. C. 

Universidade 

Federal 

Fluminense 

História da 

disciplina Biologia 
2015 Sudeste 

T3 

A Biologia de Candido de Mello 

Leitão e a História Natural de 

Waldemiro Alves Potsch: 

professores autores e livros 

didáticos - conhecimento e poder 

em disputa na constituição da 

Biologia Escolar (1931-1951)  

Santos,  

M. C. F. 

Universidade 

Federal 

Fluminense 

História da 

disciplina Biologia 
2013 Sudeste 

T4 

A invenção do corpo e seus 

abalos: diálogos com o ensino de 

Biologia 

Silva,  

E. P. Q. 

Universidade 

Federal de 

Uberlândia 

Currículo prescrito 

de Biologia 
2010 Sudeste 

T5 

Construção de estatutos de 

ciência para a Biologia numa 

perspectiva histórico-filosófica: 

uma abordagem estruturante para 

seu ensino 

Nascimento 

Junior, A. F. 

Universidade 

Estadual 

Paulista 

Currículo prescrito 

de Biologia 
2010 Sudeste 

T6 

Uma análise crítica sobre o novo 

currículo oficial da rede de ensino 

da Secretaria da Educação do 

estado de São Paulo 

Santos, R. 
Universidade 

Cruzeiro do Sul 

Currículo prescrito 

de Biologia 
2015 Sudeste 

T7 

Histórias de professoras e Ensino 

de Biologia no Brasil: formação, 

saberes e práticas docentes 

Longhini,  

I. M. M. 

Universidade 

Federal de 

Uberlândia 

História de vida de 

professores de 

Biologia 

2011 Sudeste 

T8 
Alfabetização em Biologia na 

educação de jovens e adultos 
Pircio, M. C. 

Universidade de 

São Paulo 

Práticas 

curriculares 

diferenciadas e 

currículo em ação 

2012 Sudeste 

T9 

(De)colonialidade no currículo de 

Biologia do ensino secundário 

geral em Timor-Leste 

Barbosa,  

A. T. 

Universidade 

Federal de 

Santa Catarina 

Currículos 

prescritos, 

conhecimentos e 

práticas dos 

professores de 

Biologia 

2018 Sul 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Nascimento+Junior%2C+Antonio+Fernandes+%5BUNESP%5D
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APÊNDICE B – DISSERTAÇÕES SOBRE A DISCIPLINA ESCOLAR BIOLOGIA 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA IDENTIFICADAS NOS BANCOS DA CAPES E BDTD NO 

PERÍODO DE 2005 A 2018 

 

(continua) 

Código Nome do trabalho Autor Universidade Subtema Ano  Região 

D1 

A comunidade 

disciplinar de ensino de 

Biologia na produção de 

políticas de currículo 

Busnardo, F. 

M. G. 

Universidade 

do Estado do 

Rio de Janeiro 

Currículo 

prescrito de 

Biologia 

2010 Sudeste 

D2 

Percepções sobre a matriz 

curricular do ENEMpara a 

disciplina de Biologia nas 

escolas de Santa Maria 

Silva, C. B. 

Universidade 

Federal de 

Santa Maria 

Currículo 

prescrito de 

Biologia 

2011 Sul 

D3 

Modernização e retórica 

evolucionista no currículo 

de Biologia: investigando 

livros didáticos das décadas 

de 1960/70 

Roquette, D. 

A. G. 

Universidade 

Federal do Rio 

de Janeiro 

História da 

disciplina 

Biologia 

2011 Sudeste 

D4 

Integração curricular do 

curso técnico em 

Enfermagem com a 

disciplina Biologia 

Mota,  

M. D. A. 

Universidade 

Federal do 

Ceará 

Currículo 

prescrito de 

Biologia; 

Práticas 

curriculares 

2013 Nordeste 

D5 

Evolução em livros 

didáticos de Biologia 

(1970-2010): entre 

tradições biológicas e 

escolares 

Medrado, F. 

S. 

Universidade 

Federal 

Fluminense 

História da 

disciplina 

Biologia 

2014 Sudeste 

D6 

Reconfigurações 

curriculares no ensino de 

evolução na educação 

básica em face às visões de 

mundo religiosas 

Mannarino, 

A. 

Universidade 

Federal 

Fluminense 

História da 

disciplina 

Biologia 

2014 Sudeste 

D7 

Disciplina escolar Biologia 

nas décadas de 1970/80: a 

ecologização na versão 

verde do BSCS no Brasil 

Ventura,  

A. M. F. 

Universidade 

Federal do Rio 

de Janeiro 

História da 

disciplina 

Biologia 

2014 Sudeste 

D8 

Integração curricular no 

ENEM: o caso das Ciências 

da Natureza 

Moura,  

J. H. C. 

Universidade 

Estadual de 

Campinas 

Discurso da 

integração 

curricular 

aparece nas 

narrativas de 

docentes de 

escolas públicas 

e privadas 

2014 Sudeste 

D9 

Tradições curriculares dos 

conteúdos de Botânica nos 

livros didáticos: em foco a 

década de 1960 e o início 

do século XXI 

Iglesias,  

J. O. V. 

Universidade 

Estadual de 

Campinas 

História da 

disciplina 

Biologia 

2014 Sudeste 

D10 

A proposta do currículo 

escolar para o ensino de 

Biologia nos centros 

experimentais de Aracaju-

SE 

Daltro,  

K. F. 

Universidade 

Federal de 

Sergipe 

Currículo 

prescrito de 

Biologia; 

Práticas 

curriculares 

2015 Nordeste 
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(continuação) 

Código Nome do trabalho Autor Universidade Subtema Ano  Região 

D11 

Análise comparativa da 

disciplina de Biologia no 

CBEE-ES e na Matriz de 

Referência do ENEM 

Barbosa, L. 

C. 

Universidade 

Federal do 

Espírito Santo 

Currículo 

prescrito de 

Biologia; 

Práticas 

curriculares 

2017 Sudeste 

D12 

Currículo mínimo do estado 

do Rio de Janeiro: reflexões 

sobre a disciplina Biologia 

Santos,  

G. L. 

Universidade 

Federal Rural 

do Rio de 

Janeiro 

Currículo 

prescrito de 

Biologia 

2017 Sudeste 

D13 

Objetos escolares no ensino 

de Biologia: entre práticas e 

tradições no gabinete de 

história natural do Colégio 

Pedro II (1960-1970) 

Oliveira,  

F. A. 

Universidade 

Federal do Rio 

de Janeiro 

História da 

disciplina 

Biologia 

2018 Sudeste 

D14 

 

Currículo e avaliação de 

larga escala: 

performatividade e 

autonomia docente na rede 

estadual do Rio de Janeiro 

Santos,  

R. M. 

Universidade 

Federal 

Fluminense 

Currículo 

prescrito de 

Biologia 

2017 Sudeste 

D15 

O processo curricular no 

ensino de Biologia: entre o 

proposto e o vivido 

Costa,  

L. C. 

Centro 

Universitário 

Moura Lacerda 

Currículo 

prescrito de 

Biologia; 

Práticas 

curriculares 

2016 Sudeste 

D16 

Uma proposta de critérios 

para selecionar conteúdos 

conceituais para o ensino 

médio de Biologia 

Carvalho, I. 

N. 

Universidade 

Federal da 

Bahia 

Seleção e 

organização de 

conteúdos 

2016 Nordeste 

D17 

Os documentos 

orientadores nacionais e 

estadual (Goiás) no 

contexto da Biologia para o 

ensino médio: teorias de 

currículo e ensino de 

evolução biológica 

Moraes,  

C. L. B. 

Universidade 

Federal de 

Goiás 

Currículo 

prescrito de 

Biologia 

2016 
Centro-             

-Oeste 

D18 

 

Finalidades e demandas da 

escola no currículo de 

Biologia: um estudo de 

caso sobre os sentidos do 

trabalho docente 

Furieri,  

D. C. A. 

Universidade 

Federal 

Fluminense 

Currículos 

prescritos, 

conhecimentos e 

práticas dos 

professores de 

Biologia 

2014 Sudeste 

D19 

Currículo e distribuição 

social do conhecimento: 

investigando um pré-           

-vestibular social no RJ 

Ferreira 

Filho,  

V. A. 

Universidade 

Federal do Rio 

de Janeiro 

História da 

disciplina 

Biologia 

2014 Sudeste 

D20 

Projeto Vale Sonhar como 

componente do currículo do 

estado de São Paulo: 

contextualização, limites e 

possibilidades 

 

Antoniassi, 

P. V. 

 

Universidade 

Federal do 

ABC 

Currículos 

prescritos, 

conhecimentos e 

práticas dos 

professores de 

Biologia 

2016 Sudeste 

D21 

A apropriação do currículo 

mínimo por professores de 

Biologia da rede estadual 

do Rio de Janeiro: reflexões 

sobre uma política de 

currículo 

Dias, B. G. 

Universidade 

Federal 

Fluminense 

Currículos 

prescritos, 

conhecimentos e 

práticas dos 

professores de 

Biologia 

2018 Sudeste 

 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Antoniassi%2C+Patr%C3%ADcia+Vieira
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Antoniassi%2C+Patr%C3%ADcia+Vieira
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Antoniassi%2C+Patr%C3%ADcia+Vieira
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Antoniassi%2C+Patr%C3%ADcia+Vieira
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(continuação) 

Código Nome do trabalho Autor Universidade Subtema Ano  Região 

D22 

Os animais não humanos no 

ensino de Ciências e 

Biologia: uma abordagem a 

partir do paradigma 

ecológico e biocêntrico 

Fermiano, 

M. C. G. 

Universidade 

do Extremo 

Sul 

Catarinense 

Currículo 

prescrito de 

Biologia 

2018 Sul 

D23 

A função social da escola 

na reforma do ensino 

médio: à luz da Biologia 

Medeiros, F. 

V. G. 

Universidade 

Estadual do 

Ceará 

Currículos 

prescritos, 

conhecimentos e 

práticas dos 

professores de 

Biologia 

2018 Nordeste 

D24 

Sentidos de aula em 

narrativas de professores de 

Biologia 

Alves, 

C. T. 

Universidade 

Estadual do 

Sudoeste da 

Bahia 

Narrativas e 

história de vida 

de professores 

de Biologia 

sobre o 

currículo do 

ensino médio 

2018 Nordeste 

D25 

O material do professor no 

Programa Nova EJA do 

estado do Rio de Janeiro: 

investigando a relação entre 

a produção do currículo e a 

autonomia docente 

Martins, 

N. J. P. 

Universidade 

do Estado do 

Rio de Janeiro 

Currículos 

prescritos, 

conhecimentos e 

práticas dos 

professores de 

Biologia 

2018 Sudeste 

D26 

Ensino de Ciências e 

Biologia, diálogos entre 

disciplinas e abordagens 

culturais: saberes e 

processos formativos no 

cotidiano de uma escola 

Lamego, 

C. R. S. 

 

Universidade 

do Estado do 

Rio de Janeiro 

Currículos 

prescritos, 

conhecimentos e 

práticas dos 

professores de 

Biologia 

2018 Sudeste 

D27 

Que dizem os educandos da 

EJA sobre a escola e o 

currículo de Biologia 

Nascimento, 

A. G. 

Universidade 

Federal de Juiz 

de Fora 

Currículos de 

Biologia e 

conhecimentos 

de alunos 

2018 Sudeste 

D28 

Concepções de ensino 

médio: sentidos atribuídos 

por professores de Biologia 

Beal,  

S. M. S. 

Universidade 

São Francisco 

Currículos 

prescritos, 

conhecimentos e 

práticas dos 

professores de 

Biologia 

2008 Sudeste 

D29 

A disciplina Biologia 

Aplicada: sua produção no 

contexto das reformas 

curriculares nacionais do 

ensino médio 

Brito, L. D. 

Universidade 

Federal de São 

Carlos 

Práticas 

curriculares 

diferenciadas e 

currículo em 

ação 

2005 Sudeste 

D30 

Olhares sobre a EJA: um 

estudo de caso com 

educadores de Biologia 

Bueno,  

M. A. P. 

Universidade 

Federal do 

Paraná 

Práticas 

curriculares 

diferenciadas e 

currículo em 

ação 

2009 Sul 

D31 

As diretrizes curriculares 

do estado do Paraná e os 

efeitos de sentido 

produzidos em professores 

de Biologia 

Liotti, L. C. 

Universidade 

Federal do 

Paraná 

Currículos 

prescritos, 

conhecimentos e 

práticas dos 

professores de 

Biologia 

2009 Sul 
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(conclusão) 

Código Nome do trabalho Autor Universidade Subtema Ano  Região 

D32 

De muros, tempos, artes e 

pingue-pongue aos genes, 

anfioxos, mórulas e 

trissomias: falando do 

corpo nas práticas escolares 

Arnt,  

A. M. 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

Discursos na 

disciplina 

Biologia 

2005 Sul 

D33 

O compromisso 

democrático nos currículos 

oficiais paulistas: a 

abordagem do conflito na 

proposta da CENP e no 

currículo “São Paulo Faz 

Escola” para Biologia 

Blóis,  

C. C. C. 

Universidade 

Estadual 

Paulista 

Currículo 

prescrito 
2017 Sudeste 

D34 

A disciplina História 

Natural na década de 1930 

em livros didáticos de 

Cândido Firmino de Mello 

Leitão. 

Spiguel, J. 

Universidade 

Federal 

Fluminense 

História da 

disciplina 

Biologia 

2013 Sudeste  

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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APÊNDICE C – TRABALHOS DO ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE 

BIOLOGIA SOBRE A DISCIPLINA BIOLOGIA NO CURRÍCULO DO ENSINO 

MÉDIO 

 
(continua) 

ID Nome do trabalho Autor ENEBIO Foco 

E1 

Uma abordagem sobre políticas de currículo: 

apropriação dos PCN pela comunidade  

disciplinar de Ensino de Biologia 

Mattos, F.(UERJ);  

Lopes, A. C. (UERJ) 
2007 

Estudo da 

comunidade 

disciplinar 

E2 
O tema transversal meio ambiente na comu-

nidade disciplinar de Ensino de Biologia 

Silva, J. L. (UERJ); 

Lessa, D. C. (UERJ) 
2007 

Estudo das 

comunidades 

disciplinares 

E3 

Tecendo os fios da Biologia na trama  

interdisciplinar das 

Ciências da Natureza e Matemática 

Ferreira, A. M. (UEG); 

Barbosa, 

C. J. V. B. (UEG e UFG); 

Alvarenga, K. B. (UEG); 

Mesquita, N. A. S. 

(UEG e UFG); 

Leite, V. C. (Unianhanguera) 

2007 

Seleção e 

organização de 

conteúdos 

E4 

Influências do movimento renovador do 

Ensino de Ciências na produção de uma 

coleção de livros didáticos de Biologia nos 

anos 1980: reflexões sobre o currículo e a 

história das disciplinas escolares 

Campos, V. B. (UFF); Selles, 

S. E.(UFF) 
2010 

História da 

disciplina 

Biologia 

E5 
Saúde e doença: uma das invenções da 

noção de corpo no Ensino de Biologia 

Silva, E. P. Q.; 

Cicillini, G. A. 
2010 

Currículos 

prescritos, 

conhecimentos 

e práticas dos 

professores de 

Biologia 

E6 

Livros didáticos como fontes em estudos 

curriculares no Ensino de Ciências e 

Biologia 

Pereira, M. C. (IB/UFRJ); 

Gomes, M. M. (FE/UFRJ); 

Ferreira, M. S.(FE/UFRJ) 

2010 

História da 

disciplina 

Biologia 

E7 

História oral de vida de professoras de 

Biologia: formação, saberes profissionais e 

práticas docentes 

Longhini, I. M. M. (FE/UFU) 2012 

Narrativas e 

história de vida 

de professores 

de Biologia 

sobre o 

currículo do 

ensino médio 

E8 
Ensino de Biologia e o currículo oficial do 

estado de São Paulo: uma reflexão inicial 

Pampolini, J.; Martins, T. C.; 

Bonzanini, T. K. 
2014 

Currículo 

oficial ou 

prescrito de 

Biologia 

E9 

Uma análise da abordagem no ENEM dos 

temas estruturadores do Ensino de Biologia 

propostos pelos PCN+ 

Santos, A. V. F. 

(INEP e FE/UFRJ); 

Jaloto, A. 

(INEP e NUTES/UFRJ); 

Medeiros, L. (INEP) 

2014 

Currículo 

oficial ou 

prescrito de 

Biologia 

E10 

Comparações entre o material do currículo 

oficial do estado de São Paulo e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais: 

reflexões sobre o tema Ecologia 

Miranda, A. D. 

(USP/ESALQ); Almeida, E. 

R. C. (USP/ESALQ); Silva, 

J. P.(USP/ESALQ); 

Bonzanini, T. K. (USP, 

Departamento de Economia, 

Administração e Sociologia) 

2014 

Currículo 

oficial ou 

prescrito de 

Biologia 
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(continuação) 

ID Nome do trabalho Autor ENEBIO Foco 

E11 

Hormônios vegetais em obras didáticas: 

diálogos com as perspectivas do 

conhecimento escolar e transposição 

didática 

Cassab, M. 2014 

História da 

disciplina 

Biologia 

E12 
Tradições nos conteúdos de fisiologia 

vegetal do ensino médio 

Iglesias, J. O. V.(UNICAMP); 

Petrucci-Rosa, M. I. 

(FE/UNICAMP) 

2014 

História da 

disciplina 

Biologia 

E13 

Concepções de saúde em livro didático de 

Biologia doensino médio: articulações na 

construção da culturaescolar 

Malizia, B. (Colégio Pedro II 

e PPGEAS/UERJ); 

Ayres, A. C. M. (Faculdade 

de Formação de Professores e 

PPGEAS/UERJ) 

2016 

Seleção e 

organização de 

conteúdos 

E14 

Currículos de Biologia: compreendendo a 

ecologia em livros didáticos alemães e 

brasileiros 

Mattos, L. M. A. (FE/UFRJ – 

EscolaAlemã Corcovado); 

Hartmann-Kretschme, A. 

(Escola Alemã Corcovado); 

Gomes, M. M. 

(PPGE/FE/UFRJ) 

2016 

História da 

disciplina 

Biologia 

E15 

Disciplina escolar Biologia: um diálogo 

entre os saberes docentes e o conhecimento 

escolar 

Caron, L. M. (UERJ e 

FAPERJ); Santos, M. C. F. 
2016 

História das 

disciplinas 

escolares 

E16 

Currículo de Biologia e distribuição social 

do conhecimento: investigando um pré-                  

-vestibular social no RJ entre o currículo 

mínimo da SEEDUC/RJ e o ENEM 

Ferreira Filho, V. A. 

(PPGE/UFRJ e SEEDUC/RJ); 

Ferreira, M. S. 

2016 

História das 

disciplinas 

escolares 

E17 

Currículo mínimo do estado do Rio de 

Janeiro: reflexões sobre a disciplina 

Biologia 

Santos, G. L. S. (CEIA Barão 

de Langsdorff/UFRRJ); 

Tavares, D. A. L. (Instituto de 

Educação) 

2016 

Currículo 

oficial ou 

prescrito de 

Biologia 

E18 

Do conhecimento escolar aos saberes 

docentes: uma perspectiva de análise entre 

ciência e culturas 

Bastos, F. (PUC-Rio/ Colégio 

de Aplicação João XXIII – 

UFJF); Pinho, 

R. (PUC-Rio) 

2016 

História das 

disciplinas 

escolares; 

Conhecimento 

escolar 

E19 

Sentidos de currículo na área de Ensino de 

Biologia: um olhar para as produções 

acadêmicas do V ENEBIO (2014) 

Souza, P. F. 

(UFRJ/PIBIC/CNPq); Santos, 

A. V. F. (PPGE/UFRJ e 

INEP); Ferreira, M. S. 

2016 

Estudo sobre a 

comunidade 

disciplinar 

E20 
Influências do Saerjinho no trabalho de 

professores de Ciências e Biologia 

Merlone, M. P. (IB – UFF); 

Vilela, M. L. 
2016 

Seleção e 

organização de 

conteúdos; 

Avaliação 

externa e 

currículo escolar 

E21 

Interdisciplinaridade e Ensino de Biologia: 

uma análise das diretrizes curriculares 

nacionais e do currículo mínimo do estado 

do Rio de Janeiro 

Lamego, C. R. S. 

(UERJ/SEEDUC); 

Santos, M. C. F. 

2016 

Currículo 

oficial ou 

prescrito de 

Biologia 

E22 
Processos de seleção curricular no contexto 

da formação técnica de nível médio 

Oliveira, A. C. P. (UVA); 

Azevedo, M. (CEFET/RJ) 
2016 

Seleção e 

organização de 

conteúdos 

E23 

Reprodução humana e sexualidade em 

livros didáticos de Biologia: tradições 

curriculares em xeque 

Machado, L. (UFF); Selles, 

S. E. (FE – UFF) 
2018 

História das 

disciplinas 

escolares 

E24 

Currículo e poder: construção de 

subjetividades de professores de Biologia 

em um pré-vestibular social no RJ 

Ferreira Filho, V. A. (Colégio 

Pedro II e UFRJ); 

Ferreira, M. S. (UFRJ – 

CNPq e CNE/FAPERJ) 

2018 

Seleção e 

organização de 

conteúdos 
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(conclusão) 

ID Nome do trabalho Autor ENEBIO Foco 

E25 

A elaboração do material do professor de 

Biologia no Programa Nova EJA-RJ: 

investigando a relação entre a produção do 

currículo e autonomia docente 

Pereira, N. J. M. (PPGEAS - 

FFP/UERJ); Ayres, A. C. 

M.(PPGEAS - FFP/UER) 

2018 

Currículos 

prescritos, 

conhecimentos 

e práticas dos 

professores de 

Biologia 

E26 

Currículo imaginário em Timor-Leste: 

tensões entre o oficial e o real na elaboração 

e implementação dos manuais dos alunos de 

Biologia 

Barbosa, A. T. (Depto. 

Biologia-UFT/PPGECT-

UFSC); Cassiani, S.(Depto. 

Metodologia Ensino CED -

UFSC) 

2018 

Currículos 

prescritos, 

conhecimentos 

e práticas dos 

professores de 

Biologia 

E27 

As imagens de células em livros didáticos 

de Biologia publicados no Brasil entre 1923 

e 2004 

Hermel, E. E. S. (UFFS – 

Campus Cerro Largo); 

Richter, E. (UFFS – Campus 

Cerro Largo, FAPERGS 

2018 

História das 

disciplinas 

escolares 

E28 

A sexualidade pode ser trabalhada em sala 

de aula? O que dizem os documentos 

educacionais oficiais brasileiros 

Lima, W. S. (UNIOESTE); 

Meglhioratti, F. A. 

(UNIOESTE);Justina, L. A. 

D. (UNIOESTE) 

2018 

Currículo 

oficial ou 

prescrito de 

Biologia 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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APÊNDICE D – TRABALHOS DO ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM 

ENSINO DE CIÊNCIAS (ENPEC) SOBRE A DISCIPLINA BIOLOGIA NO 

CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO 

 

(continua) 

ID Nome do trabalho Autor Evento Foco 

EP1 
Em busca de espaços curriculares para a 

questão da água 

Watanabe, G.;  

Kawamura, M. R. D. 
V  

Seleção e 

organização de 

conteúdos 

EP2 

Entrelaçamentos históricos das Ciências 

Biológicas com a disciplina escolar 

Biologia: investigando a versão azul do 

BSCS 

Ferreira, M. S.; 

Selles, S. E. 
V  

História das 

disciplinas 

escolares 

EP3 
Currículo integrado no Ensino de 

Biologia 

Mattos, F.; 

Busnardo, G.; 

Lopes, A. C. 

VI  

Estudo da 

comunidade 

disciplinar 

EP4 

A invenção da disciplina escolar Biologia 

no Colégio Pedro II: um estudo de 

cadernos escolares da década de 1970 

Cassab, M.;  

Selles, S. E. 
VII  

História das 

disciplinas 

escolares 

EP5 

Ecologia: investigando aspectos 

constitutivos do currículo de Biologia em 

livros didáticos 

Vasconcelos, M. A.; 

Gomes, M. M. 
VIII  

História das 

disciplinas 

escolares 

EP6 

Disciplina escolar História 

Natural/Biologia e os livros didáticos de 

Cândido Firmino de Mello Leitão 

Castro, J. S. C.; 

Selles, S. L. E. 
VIII  

História das 

disciplinas 

escolares 

EP7 
Investigando conteúdos de Botânica na 

versão verde do BSCS 

Iglesias, J. O. V.;  

Petrucci-Rosa, M. I. 
IX  

História das 

disciplinas 

escolares 

EP8 
Padrões, processos e componentes 

sistêmicos no ensino médio de Biologia 

Carvalho, I. N.; Nunes 

Neto, N. F.; El-Hani, C. N. 
IX  

Seleção e 

organização de 

conteúdos 

EP9 

A Botânica no ensino médio brasileiro e 

algumas questões sócio-históricas no 

currículo 

Iglesias, J. O. V.; 

Petrucci-Rosa, M. I. 
X  

História das 

disciplinas 

escolares 

EP10 

Justificativas para a inserção de conteúdos 

de evolução em livros didáticos de 

Biologia 

Medrado, F. S.;  

Selles, S. L. E. 
X  

História das 

disciplinas 

escolares 

EP11 

A Paleontologia no currículo do estado de 

São Paulo e nos livros didáticos de 

Biologia do ensino médio 

Santos, C. P. S.;  

Santos, E. F.;  

Piranha, J. M. 

X  

Seleção e 

organização de 

conteúdos 

EP12 

Currículo de Biologia no PVS/CEDERJ: 

investigando discursos de professores e 

alunos 

Assis, V.; 

Marsico, J.; 

Ferreira, M. S. 

XI  
História da 

disciplina 

EP13 

Conteúdos conceituais: reduzindo e 

reestruturando o currículo de Biologia 

para o ensino médio 

Carvalho, I. N.;  

El-Hani, C. N.; 

Nunes-Neto, N. F. 

XI  

Seleção ou 

organização de 

conteúdos de 

Biologia 

EP14 

Itinerários formativos no ensino 

secundário de Timor-Leste:  

implicações para o ensino de Biologia 

Barbosa, A. T.;  

Cassiani, S. 
XI 

Currículo 

oficial ou 

prescrito de 

Biologia 
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(conclusão) 

ID Nome do trabalho Autor Evento Foco 

EP15 

Trabalho, ciência e cultura na prática de 

professores de Biologia da educação 

técnica profissional de ensino médio 

Souza, N. A.;  

Garcia, J. F. M.; 

Silva, D. A. 

XI  

Currículos 

prescritos, 

conhecimentos 

e práticas dos 

professores de 

Biologia 

EP16 

A evolução biológica para o ensino médio 

nos documentos orientadores nacionais e 

no currículo referência do estado de Goiás 

Moraes, C. L. B.; 

Guimarães, S. S. M. 
XI  

Currículo 

oficial ou 

prescrito de 

Biologia 

EP17 

Uma análise crítica sobre o atual currículo 

oficial da rede de ensino da Secretaria da 

Educação do estado  

de São Paulo 

Santos, R.;  

Frenedozo, R. C. 
XI  

Currículo 

oficial ou 

prescrito de 

Biologia 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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APÊNDICE E – FOCO TEMÁTICO DAS PESQUISAS ACADÊMICAS 

 

Foco temático das 

pesquisas 
Teses Dissertações ENEBIO ENPEC 

História da disciplina 

escolar Biologia 
T1, T2, T3 

D3, D5, D6, D7, 

D9, D13, D19, 

D24, D34 

E4, E6, E7, E11, 

E12, E14, E15, 

E16, E18, E23, E27 

EP2, EP4, EP5, 

EP6, EP7, EP9, 

EP10, EP12 

Currículo oficial ou 

prescrito de Biologia 
T4, T5, T6 

D1, D2, D12, D14, 

D17, D22, D33 

E8, E9, E10, E17, 

E21, E28 
EP14, EP16, EP17 

Currículos prescritos, 

conhecimentos e 

práticas dos 

professores de Biologia 

T9 

D4, D10, D11, 

D15, D18, D20, 

D21, D23, D26, 

D27, D31 

E5, E25, E26 EP15 

Currículos de Biologia 

e conhecimentos dos 

alunos 

- D28 -  

Discursos na disciplina 

Biologia 
- D32 -  

Estudo da comunidade 

disciplinar do Ensino 

de Biologia 

- - E1, E2, E19 EP3 

Seleção ou organização 

de conteúdos de 

Biologia 

- D16 
E3, E13, E20,  

E22, E24 

EP1, EP8,  

EP11, EP13 

Narrativas e história de 

vida de professores de 

Biologia sobre o 

currículo do ensino 

médio 

T7 D8, D25 -  

Práticas curriculares 

diferenciadas e 

currículo em ação 

T8 D29, D30 -  

Total 9 34 28 17 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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APÊNDICE F – DOCUMENTOS ANALISADOS NAS PESQUISAS DO 

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

Documentos oficiais nacionais brasileiros111 
Ano de 

publicação 
ID 

Frequência 

absoluta 

Parâmetros Curriculares Nacionais 1998 D22, E28, D28 3 

Diretrizes Curriculares do Ensino Médio 

(DCNEM) 
1998 T4, E28 2 

Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio 

(PCNEM) 
1999 

T4, D1, T5, D15, D17, 

E10,  E28 
7 

Orientações Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCN+) 

2002 
T4, T5, D1, D15, D17, 

E28 
6 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio: 

Ciências da Natureza, Matemática e suas 

tecnologias (OCENEM) 

2006 
T4, T5, D1, D15, D17, 

E28 
6 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica (DCNEB) 
2013 E21, E28 2 

Novo ensino médio implantado pela Lei nº 13.415 2017 D23 1 

Base Nacional ComumCurricular 2017 E28 1 

Total 29 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
111 Dois trabalhos foram excluídos desse quadro por desenvolverem suas pesquisas em currículos oficiais do 

Timor-Leste (E26 e EP14). 
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APÊNDICE G – CLASSIFICAÇÃO DAS PESQUISAS QUANTO AO GÊNERO 

 

Áreas ou conteúdos 

enfatizados 
Pesquisas históricas 

Pesquisas descritivo-                       

-explicativas com teorização 

curricular 

Ensaio 

Total 

Biologia de modo geral 

T1, T3, T7, D19, D13, E4, 

E6, E7, E8, E16, EP2, EP3, 

EP4, EP6, EP12, D34 

T5, T6, T8, T9, D1, D2, D4, 

D8, D10, D11, D12, D14, 

D15, D18, D20, D21 

D23, D24, D25, D26, D27, 

D28, D29, D30, D31, D33, 

E1, E3, E8, E9, E17, E19, 

E20, E21, E22, E24. E25, 

E26, EP3, EP14, EP15, EP17 

D16, E15, 

E18, EP8, 

EP13 

63 

Evolução D3, D5, EP10 D6, D17, EP5, EP16 - 7 

Botânica D9, E11, E12, EP7, EP9 - - 5 

Ecologia D7, E14, EP5 E10, D22 - 5 

Corpo - T4, E5, D32 - 3 

Água - EP1 - 1 

Paleontologia - EP11 - 1 

Meio Ambiente - E2 - 1 

Saúde - E13 - 1 

Experimentação T2 - - 1 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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APÊNDICE H – TESES E DISSERTAÇÕES QUE ABORDAM A HISTÓRIA DA 

DISCIPLINA ESCOLAR BIOLOGIA 

 

ID 
Autor do 

estudo 

Sistema de referência e conceitos  

usados nas pesquisas históricas 

Principais autores 

enfatizados nas pesquisas 

históricas 

T1 
Cassab 

(2011) 

Histórico das disciplinas escolares,  

culturas escolares e conhecimento escolar 

Forquin, Goodson, Julia, 

Chervel, Viñao, Frago e 

Lopes 

T2 
Azevedo 

(2015) 

Histórias das disciplinas escolares, conhecimento escolar, 

dispositivo pedagógico  

e transferência educacional 

Forquin, Julia, Goodson, 

Chervel, Lopes e Berinstein 

T3 Santos (2015) 

Histórias das disciplinas escolares, traços morfológicos e 

estilísticos das disciplinas escolares 

e conhecimento escolar 

Chervel, Forquin e Goodson 

T7 
Longhini 

(2011) 

Professores, saberes e práticas e 

história de vida de professores 

Tardif, Nóvoa, Huberman, 

Bosi, Meihy e Holanda 

D3 
Roquette 

(2011) 

História do currículo e das disciplinas escolares e 

tradições curriculares 
Goodson, Ferreira, Selles 

D5 
Medrado 

(2014) 

Disciplina escolar, cultura escolar  

e conhecimento escolar 

Chervel, Forquin, Goodson, 

Lopes, Macedo, Ferreira e 

Selles 

D7 
Ventura 

(2014) 
História da disciplina escolar e tradições curriculares 

Goodson, Marandino, 

Ferreira e Selles 

D9 
Iglesias 

(2014) 
História da disciplina escolar etradições curriculares 

Goodson, Chervel,  

Ferreira e Selles 

D13 
Oliveira 

(2018) 

História da educação, da cultura escolar e da cultura 

material escolar, objetos como vestígios histórico-                       

-culturais e tradições curriculares 

Goodson, Gomes, Ferreira 

Chervel, Viñao, Frago, Julia, 

Ferreira e Selles 

D19 
Ferreira Filho 

(2014) 

História das disciplinas escolares 

ecomunidade disciplinar 

Goodson, Chervel, 

Vasconcelos, Gomes, 

Ferreira, Selles e Lopes 

D34 
Spiguel 

(2013) 

História da disciplina escolar, Disciplinas Escolares, 

Cultura Escolar e Conhecimento Escolar 

Goodson, Chervel, Forquin, 

Julia 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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APÊNDICE I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

Prezado/a participante, você está sendo convidado/a a participar da pesquisa 

intitulada “A disciplina Biologia e a voz de seus professores nas mudanças curriculares do 

Ceará - I versão”, desenvolvida pelo estudante Diego Adaylano Monteiro Rodrigues. O 

referido pesquisador é estudante do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Você não deve participar contra a sua vontade. Leia 

atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar para que todos os 

procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

 O objetivo do projeto é compreender como aconteceram as mudanças 

relacionadas ao currículo da disciplina Biologia no Ceará (1992-2016). Para isso, serão 

realizadas entrevistas com professores, com alunos e com autores das propostas curriculares 

estaduais do Ceará. As entrevistas serão realizadas com uma única questão sobre sua trajetória 

na escola e podem durar em média duas horas. Dessa forma, esta pesquisa busca compreender 

as experiências educativas sobre a disciplina Biologia, valorizando as iniciativas no espaço 

escolar. Entre os benefícios desta pesquisa, está o de identificar como as mudanças 

curriculares foram produzidas e operacionalizadas no Ceará e o de caracterizar as histórias 

pessoais na escola de professores e alunos.  

Assim, pedimos a sua colaboração nesta pesquisa. Sua participação neste estudo é 

voluntária, por isso, caso não queira participar da pesquisa ou queira retirar o seu 

consentimento, isso não lhe trará qualquer prejuízo.  

Por fim, ressaltamos que a participação neste estudo é voluntária e a recusa em 

participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido/a 

pelo pesquisador. Sua identidade será mantida em sigilo. Você não terá nenhum custo; não 

haverá gastos. Este estudo tem um baixo risco, comoo cansaço ao responder às perguntas das 

entrevistas, recusa em responder ou mesmo a perda do sigilo das informações dos 
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participantes. Você tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de 

quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. Você terá o direito a uma via do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Agradecemos sua atenção e estamos à 

disposição para maiores informações. 

 

Endereço do responsável pela pesquisa: 

Nome: Diego Adaylano Monteiro Rodrigues  

Instituição: Universidade Federal do Ceará  

Instituição: Faculdade de Educação/Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Waldery Uchoa, n. 1, Benfica – Fortaleza – Ceará 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua 

Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, telefone: 3366-8346/44. (Horário: 08:00 às 

12:00 horas de segunda a sexta-feira).  

O CEP/UFC/PROPESQé a instância da UFC responsável pela avaliação e acompanhamento 

dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. 

 

O abaixo assinado, de ____________________________________, ___ anos, 

com o Registro Geral (RG) sob o número ___________________, declara que é de livre e 

espontânea vontade que está participando como voluntário(a) da pesquisa.  

Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu 

conteúdo e sobre a pesquisa e recebi explicações que responderam por completo às minhas 

dúvidas. Declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste termo. 

 

__________, ____/____/20____. 

 

Nome do(a) participante da pesquisa:__________________________________________  

Assinatura:__________________________________________  

Nome do profissional que aplicou o TCLE: Diego Adaylano Monteiro Rodrigues 

Data: _____________  

Assinatura:__________________________________________ 
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APÊNDICE J – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA  

PARA OS AUTORES 

 

1. Como foi sua participação na construção da proposta curricular de (ano)? 

2. Como foram produzidas as diretrizes ou referenciais curriculares da rede estadual do 

Ceará?  

3. Qual foi a sua contribuição nesse processo de produção curricular? 

4. Na sua visão, quais foram os principais conteúdos trazidos por esse currículo estadual 

para a disciplina Biologia? 
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APÊNDICE K – LISTA DE DIÁRIOS DE CLASSE SELECIONADOS  

PARA A PESQUISA 

 

ID Nomenclatura do diário Série Turma e turno Ano do diário 

DC1 Diário de Classe 3º ano 
Quatro turmas 

do turno manhã 
1996 

DC2 Diários de Classe Ensino Médio 2º ano B, Manhã 2005 

DC3 Diários de Classe Ensino Médio 2º ano E, Manhã 2005 

DC4 Diários de Classe Ensino Médio 2º ano C, Manhã 2005 

DC5 Diários de Classe Ensino Médio 2º ano D, Manhã 2005 

DC6 Diários de Classe Ensino Médio 2º ano A, Manhã 2005 

DC7 Diários de Classe 2 º ano B, Manhã 2007 

DC8 Diários de Classe 2º ano E, Manhã 2007 

DC9 Diários de Classe 2º ano G, Manhã 2007 

DC10 Diários de Classe 2º ano F, Manhã 2007 

DC11 Diários de Classe 2º ano C, Manhã 2007 

DC12 Diários de Classe 3º ano A, Tarde 2007 

DC13 Diários de Classe 3º ano B, Tarde 2007 

DC14 Diários de Classe 3º ano C, Tarde 2007 

DC15 Diários de Classe 3º ano E, Tarde 2007 

DC16 Diários de Classe 3º ano F, Tarde 2007 

DC17 Diários de Classe 3º ano D, Tarde 2007 

DC18 Diários de Classe 3º ano H, Tarde 2007 

DC19 Diários de Classe 3º ano J, Tarde 2007 

DC20 Diários de Classe 3º ano G, Tarde 2007 

DC21 Diários de Classe 3º ano F, Tarde 2007 

DC22 Diários de Classe Ensino Médio 3º ano G, Manhã 2005 

DC23 Diários de Classe Ensino Médio 3º ano F, Manhã 2005 

DC24 Diários de Classe Ensino Médio 3º ano A, Manhã 2005 

DC25 Diários de Classe Ensino Médio 3º ano E, Manhã 2005 

DC26 Diários de Classe Ensino Médio 3º ano D, Manhã 2005 

DC27 Diários de Classe Ensino Médio 3º ano C, Manhã 2005 

DC28 Diários de Classe Ensino Médio 3º ano B, Manhã 2005 

DC29 Diários de Classe 1º ano D, Tarde 2016 

DC30 Diários de Classe 1º ano C, Manhã 2016 

DC31 Diários de Classe 2º ano E, Tarde 2016 

DC32 Diários de Classe 3º ano B, Manhã 2007 

DC33 Diários de Classe 3º ano E, Manhã 2007 

DC34 Diários de Classe 3º ano G, Manhã 2007 

DC35 Diários de Classe 3º ano C, Manhã 2007 

DC36 Diários de Classe 3º ano D, Manhã 2007 
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APÊNDICE L – DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

DAS CATEGORIAS EMERGENTES 

 

(continua) 

Exemplos de 

unidades de sentido 
Subcategorias 

Categorias finais 

emergentes 

Tipo de 

categorização 

Principais fontes 

de dados usadas 

Definição e formação 

dos autores 

 

Modo de participação 

dos autores e 

professores 

 

Inovações e 

inspirações para a 

produção 

 

Características e 

contexto de produção 

Sem subcategorias 

 

1) Os processos de 

produção dos currículos 

oficiais cearenses 

Indutiva 

Relatos orais dos 

autores e 

coordenadores das 

propostas 

 

Propostas 

curriculares 

 

Legislação do 

ensino 

 

Pareceres e 

resoluções 

Cultura do sucesso 

escolar e de práticas 

eficientes 

 

Construtivismo 

 

Mudança conceitual e 

movimento das 

concepções 

alternativas 

 

Competências e 

habilidades 

 

Interdisciplinaridade e 

contextualização, entre 

outros 

Princípios e 

conceitos presentes 

no currículo de 

modo geral 

2) Princípios e conceitos 

norteadores dos 

currículos oficiais 

Indutiva 

Propostas 

curriculares 

estaduais e relatos 

orais dos autores e 

coordenadores 

Princípios e 

conceitos mais 

evidentes no 

currículo de 

Biologia 

Finalidades de 

transformações sociais, 

didáticas, voltadas aos 

conhecimentos 

biológicos e 

relacionadas aos 

métodos e paradigmas 

da ciência de 

referência 

 

Abordagens 

pedagógicas e recursos 

sugeridos, entre outros 

Finalidades 

3) Finalidades, 

conhecimentos e 

modalidades didáticas 

expressas nas propostas 

curriculares para a 

disciplina Biologia 

Mista 
Propostas 

curriculares 

Organização e 

distribuição dos 

conteúdos 

Modalidades 
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(conclusão) 

Exemplos de 

unidades de sentido 
Subcategorias 

Categorias finais 

emergentes 

Tipo de 

categorização 

Principais fontes 

de dados usadas 

Autonomia dos 

professores 

 

Construção de 

experiências 

significativas dentro e 

fora da escola 

 

Distribuição de 

recursos didáticos pelo 

governo 

 

Valorização 

profissional 

 

Currículos oficiais 

Coletivo de 

professores da 

escola 

4) Decisões curriculares 

e fatores que 

estimularam mudanças 

nos currículos com base 

nas trajetórias dos 

professores do Liceu do 

Ceará 

Indutiva 

Relatos orais dos 

professores 

 

Atas das reuniões de 

professores Eixos de influência 

sobre o currículo 

Conteúdos, abordagens 

e recursos 

 

Finalidades do 

currículo de Biologia 

 

Exames e práticas 

avaliativas 

 

Práticas de motivação 

e incitação aos estudos 

usadas pelos docentes 

 

Dificuldades quanto à 

estrutura e contexto do 

Liceu do Ceará 

 

Reivindicações dos 

professores por 

melhoria das condições 

de trabalho e salarial 

 

Elementos 

nucleares da 

disciplina Biologia 

 

5) O currículo vivido de 

Biologia: entre o 

percebido e 

experienciado na escola 

Mista 

Relatos orais de 

professores e alunos 

 

Diários de classe 

dos professores 
Currículo vivido de 

Biologia, lutas e 

alianças 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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APÊNDICE M – FINALIDADES EDUCATIVAS DOS CURRÍCULOS OFICIAIS DE 

BIOLOGIA DO CEARÁ (1992-2016) 

 

Ano de publicação 1992 2000 2009 

Documento 

Propostas Curriculares para 

Física, Química, Biologia e 

Programas de Saúde 

Coleção Escola Viva 
Coleção 

Escola Aprendente 

Finalidades para a 

disciplina Biologia 

Compreender os fenômenos e 

conceitos biológicos 

 

Estimular a transformação 

social 

 

Mostrar a ciência como 

construção humana 

 

Desenvolver o senso crítico e 

criativo 

 

 

Compreender os fenômenos e 

conceitos biológicos 

 

Estimular a transformação 

social 

 

Mostrar a ciência e a 

tecnologia como construção 

humana 

 

Desenvolver a criticidade, 

autonomia, sensibilidade, 

solidariedade 

 

Relacionar os conteúdos 

biológicos com outras áreas 

do conhecimento 

 

Discutir as relações CTS 

Compreender os 

fenômenos e conceitos 

biológicos 

 

Estímulo à 

transformação social 

 

Mostrar a ciência como 

construção humana 

 

Formação de 

mentes112 científicas, 

criativas e críticas 

 

Discutir as relações CTS 

Fonte: Adaptado dos currículos oficiais analisados (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
112 Expressão usada pelos autores. 
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APÊNDICE N – SÍNTESE DOS CONTEÚDOS DE BIOLOGIA SUGERIDOS NOS 

CURRÍCULOS OFICIAIS CEARENSES 

 
 1992 2000 2009 

Nível 

Propostas Curriculares para 

Física, Química, Biologia e 

Programas de Saúde 

Coleção Escola Viva Coleção Escola Aprendente 

1º ano 

A importância da Biologia; 

Método científico; Origem da 

vida; Célula; Divisão celular; 

Noções básicas de Histologia; 

Funções básicas 

Sem uma divisão de 

conteúdos por séries. 

Apresenta uma lista de 

competências e 

habilidades para a 

disciplina Biologia. Essas 

fazem referências 

indiretas a conteúdos 

relacionados à ecologia, 

saúde, células, 

classificação dos seres 

vivos e a uma 

compreensão mais ampla 

da Ciência e Tecnologia 

Organização e equilíbrio ecológico; 

Estudo das origens; O que é 

Biologia; Áreas de estudo da 

Biologia; O método científico; A 

química da vida; Citologia; 

Processos bioenergéticos; Ciclo 

celular, embriologia e histologia 

2º ano 

Homeostase; Água e energia; 

Reinos dos seres vivos (Monera, 

Protista, Plantae e Animalia) 

Classificação atual dos seres vivos; 

Estudo morfofisiológico dos vírus; 

Domínios (Bacteria, Archaea, 

Eukarya); Diferentes reinos; 

Anatomia e fisiologia comparadas 

dos metazoários; Morfofisiologia 

vegetal 

3º ano 

Importância dos estudos de 

genética e evolução; Conceitos 

fundamentais; Trabalhos de 

Mendel; Tipos de herança; 

Genética do sexo; Evolução; 

Importância da Ecologia; 

Grandes biomas; Ecossistemas 

aquáticos; Estrutura de 

ecossistemas e fluxos de energia; 

Ciclos biogeoquímicos; 

Comunidade: estrutura; Relações 

entre seres vivos; Sinergia 

ambiental 

Conceitos básicos da Genética; Leis 

de Mendel; Histórico do trabalho de 

Mendel; Biotecnologia; Engenharia 

Genética; Teorias da evolução; 

Conceitos básicos de Ecologia; 

Fluxos da matéria e da energia; 

Ciclos biogeoquímicos; 

Interação dos seres vivos; Biomas; 

Equilíbrio ambiental; 

Ambiente limpo: controle da 

poluição e da contaminação; 

Conservação sustentável 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



270 

APÊNDICE O – FREQUÊNCIAS DE REGISTROS NOS DIÁRIOS DE CLASSE 

 

3ª ano 

Ano ID Reprodução Embriologia Genética Evolução Ecologia 

Outras 

atividades 

na escola 

Aula só 

com 

exercício 

Total de 

registros 

1996 DC1 0 0 13 6 26 28 15 88 

2005 DC22 4 2 14 11 6 17 18 66 

2005 DC23 4 2 15 12 11 31 18 87 

2005 DC24 4 2 16 13 12 27 15 83 

2005 DC25 5 2 15 12 11 29 19 86 

2005 DC26 5 2 15 14 12 31 19 91 

2005 DC27 5 2 15 13 12 31 16 87 

2005 DC28 4 2 15 12 11 30 18 86 

2007 DC12 3 0 19 11 7 20 9 66 

2007 DC13 3 0 19 11 7 30 12 79 

2007 DC14 3 0 20 15 7 29 14 85 

2007 DC15 3 0 21 11 7 28 15 82 

2007 DC16 3 0 20 10 8 31 12 81 

2007 DC17 3 0 20 12 8 26 16 82 

2007 DC18 0 0 18 3 7 21 11 60 

2007 DC19 * * * * * * * * 

2007 DC20 4 2 16 11 6 19 6 64 

2007 DC21 4 2 15 12 12 26 9 80 

2007 DC32 2 0 8 14 6 11 16 57 

2007 DC33 3 0 11 7 4 19 16 60 

2007 DC34 4 0 12 13 1 9 15 54 

2007 DC35 4 0 10 20 7 12 13 66 

2007 DC36 5 0 10 14 5 11 16 61 

*  O professor tirou licença médica e teve que ser substituído, por isso desconsideramos os aspectos 

quantitativos desse diário.  

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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ANEXO A – AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA 
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ANEXO B – CAPA E PRIMEIRA PÁGINA DO LIVRO DE REGISTRO DE ATAS 
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ANEXO C – IMAGENS DAS CAPAS DOS DIÁRIOS DE CLASSE ANALISADOS 

 

 
Fonte: Acervos do Liceu do Ceará. 
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ANEXOD – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO MEMORIAL DO LICEU DO CEARÁ 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2020). 
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ANEXO E – FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO ESCOLA VIVA  

SUGERIDA AOS PROFESSORES 

 

 

 

 

 


