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Resumo: 

O currículo, no contexto escolar, é um conceito multifacetado, porém, comumente associado a um grupo de 

aprendizagens consideradas socialmente essenciais em uma dada época e contexto. A seleção de quais devem ser 

estas aprendizagens propicia o surgimento de campos de disputa entre grupos sociais que defendem projetos de 

nação (ou poder) e entre os saberes disciplinares, que buscam maior espaço e destaque. O currículo pode gerar, 

também, disputas na sala de aula, nas quais os professores podem ter sua prática profissional limitada por 

propostas curriculares oficiais ou institucionais. A fim de aprofundar-se neste último território de disputa, o 

presente trabalho tem por objetivo investigar as concepções sobre o currículo que professores de química da rede 

estadual de Minas Gerais apresentam, bem como tais profissionais aprenderam e avaliam as políticas curriculares 

oficiais vigentes no estado, especialmente o Currículo Básico Comum (CBC). Para isto, três professores de 

química, com formações, tempos de experiência e contextos de atuação distintos foram entrevistados. Os 

resultados obtidos indicam que o CBC impacta o discurso docente, especialmente no que se relaciona a 

abordagens contextualizadas e aos propósitos que estes profissionais associam ao ensino de química. Porém, tal 

aproximação parece natural, e não fruto de um extenso conhecimento do documento, uma vez que esse foi escrito 

por professores e pesquisadores do ensino de química. Os docentes afirmam conhecer o CBC, porém, nota-se que 

o uso deste documento na prática profissional é bastante diversificado e está diretamente relacionado aos 

contextos escolares em que os professores estão inseridos. Fatores internos à escola, como a cultura escolar e o 

trabalho da supervisão pedagógica, e externos à escola, como a comunicação com a Secretaria de Estadual de 

Educação e as condições de trabalho que essa proporciona aos professores, também se mostraram relevantes na 

materialização do currículo oficial. A análise dos dados coletados também permitiu observar que os docentes 

apresentam concepções reflexivas sobre o papel social da escola, porém, o mesmo não acontece sobre a temática 

do currículo. Tais resultados suscitam, então, reflexões sobre a formação inicial e continuada de professores. 


