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Resumo: A organização curricular deve ter como norte o desenvolvimento pessoal de 

indivíduos capazes de desempenharem, de forma crítica e reflexiva, seus papéis sociais, 

visando além da formação profissional, também a emancipação dos sujeitos, buscando a 

integração que respeite as diversidades. Estes contornos se tornam complexos ao passo em 

que a sociedade se torna progressivamente fluída. Denota-se uma inclinação à valorização da 

reunião de possibilidades para produção de conhecimentos multidisciplinares, 

interdisciplinares e transdisciplinares. Exemplo disso é a pretensão da nova Base Nacional 

Comum Curricular, no ponto ainda em discussão atinente à etapa do Ensino Médio, 

recentemente entregue pelo Ministério da Educação (MEC) ao Conselho Nacional de 

Educação (CNE) e como uma cópia de currículos de países desenvolvidos e, por essa razão, 

com grande desconfiança de que será a escolha mais acertada. No referido documento, é 

apresentada uma estrutura diferenciada, com a separação do ensino por áreas, tendo como 

componentes curriculares somente português e matemática, com possibilidade de que os 

demais percursos sejam construídos pelos próprios alunos, embora haja muitas dúvidas dessa 

capacidade de escolha acertada. Compreende-se a existência de uma tendência de que isso 

passe a ocorrer com mais frequência também no âmbito do Ensino Superior, com a ampliação 

da oferta de currículos modulares, dimensionados e estabelecidos por áreas do conhecimento, 

tendo em vista a tendência ao surgimento de espaços/tempos diferenciados na Educação 

Superior. Nesta seara, o presente trabalho tem como objetivo refletir sobre as possibilidades 

de organização curricular que se apresentam no atual contexto da sociedade e da Educação 

Superior, com suas incertezas e complexidades inerentes à Modernidade Líquida, nos termos 

do conceito estabelecido por Zygmunt Bauman. O estudo é efetivado por meio de uma revisão 

de literatura, visando lançar um olhar reflexivo sobre a questão, a partir da conceituação de 

currículo referendada em autores como Tomáz Tadeu da Silva, José Gimeno Sacristán, entre 

outros. Evidencia-se, como resultados, a necessidade das Universidades se adaptarem aos 

atuais contextos, bem como as dificuldades decorrentes, por um lado, de resistências à 

mudança e ao novo, e de outro, de imposições decorrentes de interesses que vão ao encontro 

dos ditames do mercado, o qual busca um ensino por competências e habilidades que se 

adequem apenas à realidade capitalista sem levar em conta as competências da formação 

humana e solidária. Portanto, esta é a reflexão que se faz necessária para que se chegue ao 

equilíbrio necessário nos currículos de formação superior. 
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Introdução 

  

De que forma as sociedades atuais poderão garantir que seus membros sejam 

suficientemente dotados de condições intelectuais e instrumentais que garantam sua 

permanência na própria vida social sem se transformar em sobrecarga para o 

sistema? (MORAES, 2007, p.133).   

 

A contemporaneidade nos apresenta muitos desafios, tendo o ensino superior a 

responsabilidade e o compromisso com uma formação preparada para atuação capaz de 

atender e se adaptar às mudanças que se impõem rapidamente, em uma sociedade cada vez 

mais complexa e fluída. 

Fluída pois, conforme nos ensina Bauman (2013b) a vida líquido-moderna é uma 

encenação diária da transitoriedade universal, num mundo em que nada se destina a durar; no 

qual objetos hoje recomendados como úteis e indispensáveis, tornam-se coisa do passado 

antes de se estabelecerem e se transformarem em necessidade ou hábito; onde nada é visto 

como estando aqui para sempre;  no qual nada parece insubstituível, em que tudo nasce com 

uma marca de morte iminente, saindo da linha de produção com prazo de validade, seja ele 

impresso ou presumido, ou seja, uma realidade em que tudo que nasce, ou é feito, é 

dispensável até segunda ordem.  

O conhecimento não parte mais como da aprendizagem e da acumulação, como 

aquelas registradas nos relatos de historiadores e etnógrafos, mas se parece mais com a 

informação, com uma cultura do desengajamento, descontinuidade e do esquecimento. Neste 

contexto, é possível constatar a necessidade de premente adaptação também dos currículos, 

tendo em vista que o planejamento e a estruturação geram reflexos no e para o futuro. 

A organização curricular deve objetivar a formação profissional, mas também o 

desenvolvimento pessoal de indivíduos capazes de desempenharem, de forma crítica e 

reflexiva, sua atuação nos meios profissionais, culturais, políticos e sociais, visando além da 

especificação profissional também a emancipação dos sujeitos, buscando a integração que 

respeite as diversidades. 

Para o contexto atual, “urge um currículo que desenvolva a capacidade do pensamento 

crítico, da reflexão e da reconstrução da própria gênese histórica do currículo, das teorias e da 

prática da profissão, reconhecendo que as escolhas (pessoais e profissionais) são sempre 

carregadas de valores” (GESSER, RANGHETTI, 2011, p. 4). 



Deste modo, torna-se imprescindível refletir quais os ditames e princípios são 

necessários para (re)configuração curricular atual, que vise assim, uma formação profissional 

e humana em meio a uma sociedade líquida, em que se sobressaem a incerteza, o 

individualismo, e um capitalismo predatório. 

Nesta direção, o presente trabalho tem como objetivo refletir sobre as possibilidades 

de (re)organização curricular que se apresentam no atual contexto da sociedade e da Educação 

Superior, com suas incertezas e complexidades inerentes à Modernidade Líquida, nos termos 

do conceito estabelecido por Zygmunt Bauman. 

 

Caminho Metodológico 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, a abordagem metodológica configura-se como 

revisão bibliográfica que, segundo Severino (2007, p. 122), “[...] é aquela que se realiza a 

partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 

como livros, teses etc.” 

O trabalho apresenta sua organização iniciando com um breve resgate histórico e  

conceitual das características sociais contemporâneas da modernidade líquida, bem como do 

desenvolvimento das teorias do currículo, posteriormente aprofunda a discussão no âmbito do 

Ensino Superior, lançando um olhar crítico-reflexivo sobre a questão a partir da conceituação 

de currículo referendada em autores que o estudam. 

 

Modernidade Líquida e suas Características 

 

Bauman (2007) define a ocorrência da passagem de uma fase sólida da modernidade 

para a líquida, numa condição em que as organizações sociais não podem mais manter sua 

forma por muito tempo, visto que se dissolvem e se decompõem mais rápido que o tempo 

necessário para moldá-las e para que se estabeleçam. 

Fenômenos como a popularização (ou, talvez, dominação) da internet sobre o 

cotidiano das pessoas são capazes de tornar ainda mais instáveis as circunstâncias que regem 

os comportamentos dos indivíduos, tendo em vista a rapidez com que determinadas notícias 

(inclusive as falsas) e as mais diversas informações e ideias podem se espalhar atualmente. 

Com a educação não se poderia esperar a existência de configuração diversa, visto que 

o próprio Bauman (2007, p. 7) define organizações sociais como sendo “estruturas que 

limitam as escolhas individuais, instituições que asseguram a repetição de rotinas, padrões de 

comportamento aceitável”. Indubitavelmente, é possível afirmar que as instituições de ensino, 



inclusive universitárias, possuem ao menos uma ou duas dessas características, sendo, 

portanto, uma forma de organização social. 

 

As (Re)Configurações do Currículo a partir da Modernidade Líquida 

 

De acordo com Pirolo et. al (2014, p. 182) “o termo currículo pode ter diferentes 

sentidos em função dos contextos em que é elaborado, pois cada um deles apresenta uma 

visão sociopolítica específica sobre educação”.  

Esses mesmos autores, apontam que o currículo passou a ser o organizador, o gestor e 

o controlador do sistema educativo, definindo a ordem, a sequência e a dosagem dos 

conteúdos, regulando e controlando, assim, a distribuição dos saberes escolares. Esse 

movimento quando discutido no âmbito do Ensino Superior passa a ao que se denomina de 

currículo oculto. 

Neste contexto, evidencia-se um dos grandes desafios decorrentes da elaboração e 

definição curricular, pois, se o currículo é organizador, gestor e controlador do sistema 

educativo, sofrerá com as dificuldades decorrentes da já citada dissolução e decomposição 

evidenciada nas organizações sociais, visto que as expectativas e demandas da comunidade 

acabam se tornando muito curtas, quiçá mais curtas que o tempo necessário para discussão e 

elaboração de estratégias imprescindíveis. 

Se, antes, os pioneiros do Iluminismo perceberam a necessidade de planejar, com 

cuidado e precisão, a construção do Estado, por meio de um processo organizado de educação 

das massas, com um programa uniforme para todos os cidadãos (BAUMAN, 2013a), 

atualmente o currículo deve cada vez mais buscar formas de se adequar e atender às mais 

diversas individualidades e ideologias, tendo como norte uma compreensão de respeito às 

crenças e costumes dos cidadãos, bem como, ainda a imprescindibilidade de formação de um 

sujeito que, assim como o currículo, possa ser plural e respeitador das diferenças, capaz de 

desenvolver atividades sociais, no sentido de saber atuar em conjunto com seus pares, e em 

prol do coletivo. 

Não se quer, aqui, afirmar uma pretensão de afastar o currículo de ideologias ou 

crenças, pois isso nos parece impossível. O currículo sempre trará em sua estrutura marcas 

decorrentes da formação sociopolítica e cultural daqueles que o construíram (seja em 

currículos plurais, seja naqueles impostos de forma unilateral). Nessa toada esse é o currículo 

oculto, que conforme Silva (2000, p. 33) “[...] pode ser considerado como a totalidade de 

saberes, valores e comportamentos não explicitados no currículo oficial e que, entretanto, são 

vivenciados e apreendidos de forma implícita.” 



Há que se refletir qual o papel da educação - e da relação ensino e aprendizagem - 

tendo em vista os anseios da sociedade, uma vez que os indivíduos cada vez mais se 

submetem à competição e consumismo, assimilando às suas rotinas e costumes condutas que 

talvez não correspondam ao melhor interesse individual (de crescimento pessoal) ou coletivo 

(de desenvolvimento sociocultural), mas que, ao cabo, são reprodução do interesse do 

capitalismo. 

É evidente que a exposição dos indivíduos aos caprichos dos mercados de mão-de-

obra e de mercadorias acaba por promover e inspirar a divisão, e não a unidade, incentivando 

as atitudes competitivas e deixando de lado a colaboração e o trabalho em equipe, os quais 

passam a ser meros estratagemas temporários, que devem ser suspensos quando cessarem seus 

benefícios (BAUMAN, 2007). 

Destarte, leva-se  em consideração que o currículo vai nortear toda a questão cultural, 

política e social, com um viés político, não se pode afastar a sua importância como ferramenta 

de efetiva transformação social. 

O currículo “é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um modelo 

coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias dos jovens, que tampouco se 

esgota na parte explícita do projeto de socialização cultural” (SACRISTÁN, 2000, p. 15). 

Conforme Zabala (2002, p. 53), “o currículo [...] precisa oferecer os meios para 

possibilitar a análise da situação mundial, criando uma consciência de compromisso ativo [...] 

possibilitando os instrumentos para a intervenção na transformação social”. 

Assim, esse compromisso deve ser uma constante, não podendo o currículo ser 

estático a ponto de se tornar obsoleto, ainda que isso demande uma maior necessidade de 

revisão em curtos períodos de tempo. 

Para Ranghetti e Gesser (2004, p. 7), o currículo, assim, propicia “num primeiro 

momento que o acadêmico vá a campo sem a teoria e consiga perceber elementos que o 

auxiliem a contextualizar e situar o campo de pesquisa, ampliando o olhar inicial”, 

identificando e desvendando problemáticas que podem ser analisadas nas aulas a luz das 

teorias. 

Sobre as teorias do currículo, Silva (2007) assevera que nas teorias tradicionais, o 

currículo era concebido de forma muito técnica, e priorizava sua discussão nas melhores e 

mais eficientes formas de organizá-lo, destacando os conceitos mais observados como: 

ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática. 

Já as teorias críticas, baseadas em uma perspectiva de questionar o conhecimento, 

enfatizam a discussão para os conceitos de: ideologia, poder, classe social, capitalismo, 

relações, emancipação, libertação, currículo oculto e resistência (PICOLO et. al.,  2014). 



As teorias críticas de currículo permitem ver a educação em uma nova perspectiva, 

“[...] ao deslocar a ênfase dos conceitos simplesmente pedagógicos de ensino e aprendizagem 

para os conceitos de ideologia e poder, por exemplo” (SILVA, 2007, p. 17). 

Nas teorias pós-críticas com enfoque nas conexões entre os processos de formação 

pelos quais nós nos tornamos o que somos, o currículo é uma questão de identidade e poder. 

“Seus principais conceitos são: identidade, austeridade, diferença, cultura, gênero, raça, 

sexualidade, multi e interculturalismo” (PICOLO et. al., 2014, p. 183). 

Nesse sentido, Silva (2007, p. 147) acrescenta que: 

 

[...] a teoria pós–crítica deve se combinar com a teoria crítica para nos ajudar a 

compreender os processos pelos quais, através de relações de poder e controle, nos 

tornamos aquilo que somos. Ambas nos ensinaram, de diferentes formas, que o 

currículo é uma questão de saber, identidade e poder.  

 

Portanto, pensar o currículo, e colocar em prática essas reflexões, é tarefa árdua, mas 

necessária, pois Freire - grande pensador da educação - afirma que o que se torna necessário é 

que não existam mais opressores nem oprimidos e que não prevaleça uma classe sobre a 

outra, mas que prevaleça “[...] homens libertando-se” (FREIRE, 2003, p. 43). 

Em outro viés, as inovações na tecnologia de impressão de meios escritos, o 

barateamento de sua produção e o aumento de seu mercado e sobretudo a popularização dos 

meios audiovisuais deram lugar a um incremento espetacular do tráfico de informações em 

nossa sociedade sobre os mais variados aspectos da realidade, da atualidade e da cultura em 

geral (p.71). 

Segundo Bauman (2007), atualmente todas as sociedades são verdadeiramente abertas, 

não só materialmente, mas também intelectualmente, apontando que essa ideia de abertura, ao 

invés de manter a autodeterminação de uma sociedade livre, agora conduz à ideia, da maioria, 

de experiência de população heterônoma, infeliz e vulnerável, confrontada por forças que não 

controla, tampouco entende em sua integralidade, obcecada com a firmeza de fronteiras e com 

a segurança de indivíduos que dentro delas vivem. Torna-se inevitável, portanto, correlacionar 

que há, no mundo, um aumento dos contrastes entre opressores e oprimidos, na definição de 

Paulo Freire. 

Não obstante a tecnologia tenha trazido às pessoas maiores confortos, fácil acesso a 

bens materiais e instrumentos de automação para o dia-a-dia, o que se denota é o crescente 

desconforto e insatisfação dos indivíduos. 

Os canais de tecnologia são atrativos, sem dúvida, e necessários, mas é preciso ver 

quando servem para liberar os indivíduos e lhes dar consciência crítica e quando são 

elementos de alienação e consumo (SACRISTÁN, 2000, p. 71).  



Os currículos, pois, devem ter a preocupação de vencer estas barreiras que hoje 

parecem quase intransponíveis. No ponto de vista do Ensino Superior, as Universidades - e 

também a União, em vista de sua responsabilidade constitucional prevista no art. 211, §  1º 

(BRASIL, 1988) -  não podem se preocupar somente com a retrógrada ideia de “formar” 

indivíduos, que ao cabo significa uma busca incessante por títulos e graus, bem ainda a 

geração de estatísticas positivas, sem produção, tampouco aplicação, de conhecimento 

científico e, principalmente, de desenvolvimento humano, individual e coletivo. 

É imprescindível, vale salientar, que estas mudanças tenham como norte as 

particularidades de cada sociedade, o contexto da comunidade, sem jamais esquecer as 

questões históricas que compuseram e compõem este conjunto, pois não raras vezes há uma 

inadequada demonização de tudo que foi construído antes. Na perspectiva de Lopes (2004, p. 

110): 

 

Pelas mudanças curriculares, o poder central de um país constrói a positividade de 

uma reforma muito mais ampla que a dos currículos, visando sua legitimação. As 

práticas curriculares anteriores à reforma são negadas e/ou criticadas como 

desatualizadas, de forma a instituir o discurso favorável ao que será implantado: 

mudanças nas políticas educacionais visando à constituição de distintas identidades 

pedagógicas. 

 

Deste modo, confrontar os tempos históricos torna-se fundamental quando se pensa 

em princípios para design de um currículo (RANGHETTI; GESSER, 2004). 

Essa consideração da perspectiva histórica é necessária não só para evitar os erros do 

passado, mas para repetir e aprimorar questões acertadas, evitando eventualmente a 

radicalização (no sentido de ir até as raízes) e o retorno dos trabalhos à estaca zero, mormente 

quando as bases podem servir de sustentação para o progresso social. 

Portanto, levando em conta que estes currículos visam a formação não só de 

profissionais, mas de sujeitos independentes e reflexivos, a história e a consciência ampla 

sobre a realidade que vivemos deve estar presente no ato de pensar, refletir e produzir as 

organizações curriculares e os currículos propriamente ditos, mantendo conexões estáveis e 

duradouras, ainda que maleáveis, com as vivências e experiências, e com o conhecimento que 

a humanidade produziu e produz constantemente. 

Toda essa situação de fluidez do mundo líquido contemporâneo tem resultado em uma 

inclinação à valorização da reunião de possibilidades para produção de conhecimentos 

multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. 



Exemplo disso é a pretensão da nova Base Nacional Comum Curricular
4
 (BNCC, 

2018), no ponto ainda em discussão atinente à etapa do Ensino Médio, recentemente entregue 

pelo Ministério da Educação ao Conselho Nacional de Educação e como uma cópia de 

currículos de países desenvolvidos e, por essa razão, com grande desconfiança de que será a 

escolha mais acertada. 

Assim, o cenário educacional brasileiro passa por uma transformação, a partir da 

aprovação - ou não - desta Base Nacional Comum Curricular para a etapa do Ensino Médio. A 

proposta do documento busca universalizar o atendimento, bem como garantir a permanência 

e as aprendizagens dos estudantes, respondendo às suas aspirações presentes e futuras 

(BNCC, 2018).  

No referido documento, é apresentada uma estrutura diferenciada, com a separação do 

ensino por áreas, tendo como componentes curriculares somente português e matemática, com 

possibilidade de que os demais percursos sejam construídos pelos próprios alunos, embora 

haja muitas dúvidas dessa capacidade de escolha acertada por eles, e do discernimento 

suficiente para que sejam feitas essas escolhas. 

Compreende-se a existência de uma tendência de que isso passe a ocorrer com mais 

frequência também no âmbito do Ensino Superior, com a implantação com maior frequência   

de currículos modulares, dimensionados e estabelecidos por áreas do conhecimento, tendo em 

vista a tendência ao surgimento de espaços/tempos diferenciados na Educação Superior. Há, 

portanto, também no Ensino Superior, uma tendência a elaboração de currículos em que os 

percursos formativos sejam escolhidos pelos próprios alunos, embora se saiba que toda oferta 

de currículo traz uma tendência ideológica. Portanto, o que se vê, é que o Ensino Superior está 

“comprando” a ideia do mercado que prega a necessidade de formação de “sujeitos 

protagonistas”, ou seja, de sujeitos “preparados” para atuar no mundo capitalista da 

competição e do individualismo. Porém, as Universidades, que têm como missão o ensino e a 

formação de sujeitos humanos e solidários, precisa estar atenta para que a oferta de seus 

currículos acrescente essa necessária formação humana e crítico-reflexiva aos seus estudantes. 

Na elaboração da Base Nacional Comum Curricular, entendeu-se que esse desafio 

implica na necessidade de não caracterizar o público como um grupo homogêneo, não 

conceber a juventude como um rito de passagem da infância para a maturidade, pois não se 

trata meramente de adultos em formação. Compreendeu-se a responsabilidade do Ensino 

Médio em contribuir para a formação de jovens críticos e autônomos, sendo a crítica como a 
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“compreensão informada dos fenômenos naturais e culturais, e a autonomia como a 

capacidade de tomar decisões fundamentadas e responsáveis” (BNCC, 2018, p. 39). 

O próprio documento elaborado em relação ao Ensino Médio reconhece que em curto 

período de tempo estes jovens irão para as Universidades e encontrarão currículos similares 

aos tradicionais. 

Não se pode olvidar, contudo, que a maior parte dos alunos do Ensino Superior são 

recentes concluintes do Ensino Médio. Há que se questionar, pois, quais princípios podem ser 

essenciais nos currículos para a formação dos, em sua maior parte, jovens que chegam ao 

Ensino Superior. 

Ramalho, Nuñes e Gauthier (2004) afirmam que, para dar conta dos desafios postos no 

Ensino Superior, a organização curricular precisa pensar nas dinâmicas de construção da 

profissão como redes complexas, que levem a novas concepções sobre as disciplinas, as 

relações disciplinares, à formação de competências e à concepção de formação profissional, 

ao que, acrescentamos aqui, as metodologias ativas e inventivas, e, talvez, em um futuro 

próximo, o ensino híbrido. Todavia, sem deixar de acrescentar a formação humana e crítico-

reflexiva. 

Deve se examinar com afinco novas iniciativas na elaboração de currículos, pois, “um 

modelo de ensino segmentado e centrado em disciplinas têm o poder de efetivamente silenciar 

ou marginalizar modelos alternativos (GOODSON, 2008, p. 31).  

Dessa forma, o currículo, nas diferentes áreas do Ensino Superior deve priorizar o 

alargamento das experiências científicas, tecnológicas e sociais de todos os sujeitos ali 

envolvidos. Com isso a flexibilização curricular é também um princípio essencial para a 

organização de currículos no ensino superior. As problemáticas de estudo no contexto da 

prática profissional estão ligadas à ação e, nessa perspectiva, há que se desenvolver uma 

organização curricular flexível, receptiva às experiências do cotidiano profissional, 

considerando as necessidades de cada profissão, seus conhecimentos e a possibilidade de 

reconstruí-los de modo significativo (GESSER; RANGHETTI, 2011). Estes mesmos autores 

afirmam que podem se incrementar as modalidades de análise e de investigação dos seus 

contextos em torno de um projeto formativo individual e coletivamente partilhado, 

primeiramente no âmbito dos colegiados de cada curso e, depois entre docentes e acadêmicos. 

É fundamental a compreensão de que a flexibilização curricular não tem uma 

fundamentação em si mesma. O seu sentido reside na relação que estabelece com o Projeto 

Pedagógico de cada Curso. Sob esse prisma, flexibilizar os currículos não significa o mero 

acréscimo de atividades ou a inserção de mudanças na estrutura curricular. As mudanças na 

estrutura do currículo e na prática pedagógica carecem de articulação direta com os princípios 



e com as diretrizes do Projeto Pedagógico para a garantia de uma formação profissional de 

qualidade. A flexibilidade faz-se necessária na organização dos currículos para acolher os 

seguintes aspectos: novas demandas da sociedade, novas demandas do processo de 

conhecimento e demandas por uma formação crítica e cidadã de profissionais (GESSER; 

RANGHETTI, 2011). 

Além disso, o Plano Nacional de Educação - PNE (2011) sugere que as Diretrizes 

Curriculares devem assegurar a flexibilidade como princípio. Portanto, flexibilizar os 

currículos nos parece irrevogável não no sentido de superficializar os processos de formação, 

mas no sentido de tornar viável uma formação profissional de qualidade, ainda que no âmbito 

da diversidade, onde estejam incluídos além do ensino, também experiências de pesquisa e de 

extensão. 

A participação colegiada, caracterizada por procedimentos que levam ao planejamento 

coletivo e à análise compartilhada do currículo e da prática pedagógica, se “constitui como 

outro princípio necessário à organização do currículo na contemporaneidade, pois também é 

condição que os princípios anteriores já apresentados possam ser implementados” (GESSER; 

RANGHETTI, 2011, p. 11) 

No mesmo sentido, na Educação Superior, os professores precisam assumir a 

responsabilidade de preparar os acadêmicos no sentido de que eles assumam responsabilidade 

em seu processo de formação e aprendizagem. É necessário que os estudantes universitários 

sejam orientados por seus professores para aprenderem uma cultura de independência e 

autonomia em sua trajetória de formação pessoal e profissional (GESSER; RANGHETTI, 

2011,p.12). 

Outro ponto importante na organização curricular para o Ensino Superior é o 

reconhecimento dos contextos da prática profissional, pois, segundo Charlier (2001), é 

fundamental ao sujeito em formação transitar pelos espaços de sua futura atuação de modo 

que possa desenvolver conhecimentos, habilidades e competências  inerentes à profissão a 

partir de, através de e para a prática. Outro princípio que consideramos determinante na 

organização do currículo para o ensino superior se refere à distribuição dos tempos e espaços 

designado aos processos de formação, os quais também sofrem influência dessa nova 

“(re)organização líquida” da sociedade, como coloca Baumann. Assim, cabe às Instituições de 

Ensino Superior a oferta de currículos diferenciados, tendo em vista a tendência às mudanças 

na organização espaço/tempo na Educação Superior. 

 

Considerações Finais 

 



Diante das reflexões levantadas neste estudo, consideramos a necessidade de que o 

currículo seja analisado de forma abrangente em sua função e seu significado. Buscamos, 

ainda, problematizar os atuais modelos de organização curricular ainda dominante na escola e, 

em particular, no Ensino Superior, e as tendências que se apresentam como 

contextualizadoras no contexto atual da modernidade líquida. 

O currículo, na situação que se apresenta, também terá uma tendência de se tornar 

mais flexível tanto às mudanças da sociedade, quanto às constantes mudanças de pensamento 

de cada sujeito, não sendo possível, ao menos neste momento, ter uma real dimensão dos 

significados e resultados que se evidenciarão na formação pessoal e profissional destes novos 

atores sociais, em sua constante (re)construção e (des)construção. 

De qualquer forma, jamais o currículo poderá deixar de lado as questões históricas e 

sociais de cada povo, nação, mas em especial, de cada comunidade. Inclusive porque, se a 

educação pretende possibilitar a pluralidade de ideias, e ressaltar a necessidade de respeito às 

diferenças, não podem os currículos restarem limitados a uma única determinada concepção e 

estrutura. Há que se avançar na adequação dos currículos às realidades locais e regionais, ao 

interesse de toda uma comunidade que muitas vezes tem sua vida modificada por decisões 

acépticas tomadas nos gabinetes das Universidades e nos órgãos públicos que geram os 

ditames educacionais. Lembrando as palavras de Schneider (2014, p.664) “a universidade é 

tempo e lugar de reflexão radical sobre a totalidade do que foi posto como conhecimento 

prático e teórico na sociedade humana” . 

Deste modo, cabe às Universidades se adaptarem aos atuais contextos e às 

dificuldades deles decorrentes, em especial no que diz respeito, de um lado, às resistências ao 

novo e à mudança, e de outro, de imposições decorrentes de interesses que vão ao encontro 

dos ditames do mercado, o qual busca um ensino por competências e habilidades que se 

adequem apenas à realidade capitalista sem levar em conta as competências da formação 

humana e solidária, visando sempre o equilíbrio e o respeito às liberdades individuais e o 

desenvolvimento social. 
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