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O campo do currículo está aberto a diferentes abordagens teóricas e 

experimentações metodológicas. Atentas aos mapas políticos, sociais e culturais que vão se 
constituindo em cada época, as pesquisas curriculares têm incorporado as mudanças 
discursivas, sociais e culturais que reconfiguraram os saberes escolares, impuseram novos 
significados sobre os diferentes grupos sociais e culturais e estabeleceram outras demandas 
para as escolas. Com isso, o campo do currículo se abriu e, aos poucos, foi aceitando 
contribuições das mais diferentes áreas, de modo a ampliar significativamente os 
referenciais operacionalizados em suas análises. 

Contribuições teóricas advindas da pedagogia, da história, da política, da sociologia, 
da antropologia, da filosofia, do pensamento queer, dos estudos feministas e de gênero, dos 
estudos étnicos e raciais, dos estudos culturais, pós-coloniais, da teoria literária etc. 
trouxeram para as pesquisas curriculares diferentes conceitos, categorias de análises, 
perspectivas metodológicas e motes para interrogar e analisar os currículos existentes. As 
diferentes perspectivas e abordagens aportaram também diferentes possibilidades para os 
estudos curriculares, evidenciaram novas demandas para o campo e proporcionaram outras 
tentativas de articulações, composições e invenções.  

A soma dessa abertura teórico-metodológica que o campo do currículo buscou e 
aceitou também aqueceu o pensamento curricular, ampliou seus temas de estudo e afetou 
radicalmente a teoria e a pesquisa curriculares, tornando o campo bastante diversificado e 
atento às demandas complexas do tempo em que vivemos. Na contemporaneidade, são 
múltiplos e híbridos os modos de expressar as experiências curriculares. São inúmeras as 
teorias e abordagens utilizadas no campo. São variadas as estratégias metodológicas para 
pesquisar os currículos. São muitos os temas estudados e os sentidos de currículo criados. É 
essa diversificação, variedade, hibridismo e criatividade que desejamos ver multiplicados 
cada vez mais no campo. Esperamos que este dossiê seja ativador de novas invenções, de 
diferentes experimentações, de novas composições, de outros hibridismos e outras 
possibilidades para os estudos curriculares.  
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Atendendo a um convite feito pela Associação Brasileira de Currículo (ABdC) para 
que organizássemos uma seção temática para a Revista Currículo sem Fronteiras, sob o 
título Perspectivas teóricas das pesquisas em currículo, empenhamo-nos em captar 
artigos que expressassem um pouco dessa disposição, abertura e variedade existentes no 
campo. Conhecedoras das inúmeras abordagens teóricas que pesquisadores e pesquisadoras 
da área curricular no Brasil têm experimentado em suas investigações, gostaríamos que esta 
seção temática pudesse abarcar um conjunto ainda maior de estudos, de abordagens e de 
artigos. Sabemos, no entanto, que esta, ou qualquer outra seção temática, não consegue 
abranger tudo que tem sido experimentado em termos de perspectivas teóricas nas 
pesquisas curriculares no Brasil. Afinal, a chamada de artigos para a seção temática é aberta 
e colocamos em avaliação, por nossos pares, os textos que recebemos. Tendo isso em 
consideração, estamos bastante contentes com o conjunto de artigos que esta seção temática 
recebeu, aprovou e agora publica. Esperamos que os dez artigos aqui publicados, com 
diferentes perspectivas teóricas e modos variados de trabalhar com um mesmo pensamento, 
sejam um ampliador desse movimento de discussão teórica e de criação de novos sentidos 
de currículo. Esta seção temática publica um conjunto de artigos e nossa expectativa é que 
contribuam para o campo do currículo solidificar as abordagens teóricas já em uso e 
ampliar ainda mais suas referências. 

Entendemos que esta seção temática é organizada e divulgada em um momento 
político bastante complexo e difícil de aceitar e enfrentar no Brasil. Momento este em que 
vemos a educação e os currículos serem bombardeados com inúmeras ações, projetos de 
leis, Proposta de Emenda Constitucional, medida provisória e inúmeros projetos e 
programas de desmonte dos direitos já conquistados, de retrocessos no que pensávamos já 
termos garantido e de tentativas de controle das escolas, dos currículos e dos/as 
professores/as. Entendemos que o pensamento educacional e curricular precisa, mais do 
que nunca, estar ativo, rico, nômade e potente para inventarmos chaves de leitura da 
conjuntura e criarmos estratégias de lutas, ações e resistências que nos façam movimentar o 
pensamento e nos movimentar, sair do lugar e criar saídas para os currículos e a educação 
nestes tempos difíceis que vivemos.  

O primeiro artigo que compõe a seção temática – A ciranda do currículo com gênero, 
poder e resistência –, de autoria de Marlucy Alves Paraíso, trata exatamente de trazer à 
tona um desses ataques que o currículo está sofrendo nos tempos atuais, com a “ideologia 
de gênero”, para analisar seu modo operandi e para “explorar a possibilidade de operar no 
campo do currículo com uma noção de resistência como força que mobiliza e cria 
possíveis”. Em um tempo em que não nos resta outra alternativa que resistir, o artigo é 
estratégico no sentido de que busca experimentar trabalhar com algumas discussões 
relacionadas com a resistência feitas pelos filósofos Michel Foucault e Gilles Deleuze para 
enfrentar a ideologia de gênero e assim ajudar nas análises do campo do currículo a pensar 
na criação de possíveis. O artigo toma como mote da sua escritura uma roda de conversa 
realizada com professoras da escola básica sobre gênero e sobre o slogan ideologia do 
gênero com todos os projetos de lei a ele vinculados. Discute as estratégias usadas pelo 
slogan ideologia de gênero e busca pensar possibilidades de “fazer a ciranda do currículo 
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com gênero e poder abrir-se para introduzirmos uma resistência que não somente diga não, 
mas que crie possíveis, nestes tempos de tantas políticas reacionárias que querem, entre 
inúmeros retrocessos, impedir qualquer discussão de gênero e sexualidade no currículo 
escolar”. 

O segundo artigo da seção temática – Por um currículo nômade: entre artistagens e 
invencionices – estende a linha do movimento e a da abertura, próprias do pensamento 
nômade, para desterritorializar/reterritorializar novos sentidos para os estudos e pesquisas 
de currículos. As autoras, Ana Paula Patrocínio Holzmeister, Sandra Kretli da Silva e Tânia 
Mara Zanotti Guerra Frizzera Delboni apresentam para a discussão do campo de estudos de 
currículo, as experiências curriculares provocadas pelo encontro com a Filosofia da 
Diferença. Explicam que os encontros vivenciados e experienciados “nas e com as escolas, 
professoras, crianças, jovens, ideias e forças” levaram-nas “a problematizar: o que faz a 
vida expandir?”. Explicam que “o pensamento nômade é um conhecimento aberto às 
conexões múltiplas e desconhecidas” que possibilita “entender os processos de subjetivação 
e os movimentos de invenções curriculares como acontecimento, como uma estética do 
pensamento que impulsiona por afectos e perceptos”. Consideram que “o pensamento 
nômade se produz em espaços lisos, abertos, sem fronteiras, sem muros, sem grades, 
clausuras, engessamentos” e que “age desejando intensamente transgredir e (re)existir com 
força e forma diferente”. O artigo alerta que “a experiência nômade, errante, deslizante e 
alternante é potência de ação e não reação e, para isso, requer leveza, delicadeza, dança, 
afetos, afectos, pulsão de vida, paixão, amores, devires”. Em tempos em que precisamos 
nos movimentar e desterritorializar para encontrar saídas e deixar que a diferença continue 
fazendo seus jogos nos currículos e na vida, o artigo nos traz um importante alerta: “afirmar 
o múltiplo é abolir os horizontes da crença comum. É irmos ao encontro da diferença”. 

Renata Aspis, no terceiro artigo da seção temática – Notas esparsas sobre Filosofias 
da Diferença e Currículos –, também estende a linha da diferença, da desterritorialição, embora de 
um outro modo, porque também aborda a importância da reterritorialização e da potencialidade do 
rizoma para os estudos curriculares. A autora apresenta o que chama de “algumas notas sobre 
ideias que podem ser úteis para se trabalhar a relação entre as filosofias da diferença e o 
campo da educação, especificamente o do currículo”. Organiza o ensaio com três “notas”: a 
desterritorialização de conceitos, o conceito de rizoma e o conceito de diferença. Na 
primeira dessas notas, Aspis aborda as dificuldades do uso potente de conceitos da filosofia 
de Deleuze na criação de escritos sobre currículo. Considera que a dificuldade “dessa 
desterritorialização é a reterritorialização”, esses “movimentos de depositar o conceito 
arrancado em uma outra constelação de problema”. Alerta que “nesses movimentos é 
desejável que se aja de forma a encaixar e proliferar significados novos e não reproduzir 
opiniões”. É um “trabalho de incrustação”, diz a autora,“que se quer que gere movimento 
no pensamento e não constatação e reconhecimento, que estanca”. Na segunda nota, a 
autora explora o conceito de rizoma que ela considera uma “possibilidade preciosa de ajuda 
para esses escritos”. A terceira nota é sobre a diferença e “trata também da questão do 
pensamento sem imagem”. Considerando que há “uma multiplicidade de possibilidades de 
se conectar o que se convencionou chamar de filosofias da diferença com a discussão 
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contemporânea sobre currículos”; que “são diversas e estão para serem criadas”, o artigo 
busca desdobrar alguns conceitos deleuzianos e colaborar com a discussão sobre a 
pertinência do uso de conceitos de Deleuze nos estudos curriculares. A própria autora 
alerta: “o restante da tarefa, a saber, a de tomar para si esses conceitos e usá-los como 
armas nas ações de currículos, fica a cargo dos leitores” e das leitoras. 
 O artigo Desejo e Currículos e Deleuze e Guattari e... – quarto artigo desta seção 
temática – explora um outro conceito da Filosofia da Diferença de Deleuze e Guattari, o de desejo, 
para “debater, de modo ensaístico, como os processos de agenciamento coletivo do desejo 
interferem na constituição do comum nos currículos experienciados no cotidiano escolar”. 
Janete Magalhães Carvalho aborda no artigo “o desejo coletivo [comum] como um devir 
minoritário no sentido da (re)existência às forças biopolíticas”. Problematiza, “no plano de 
composição e imanência dos currículos escolares, os entrecruzamentos entre a biopolítica e 
a biopotência” para analisar “os possíveis para o estabelecimento de um comum que se faça 
comunidade exercitada como singularidade e multiplicidade”. A autora aposta em uma 
concepção de currículo que “busque, na potência ampliada de composições entre 
conhecimentos, linguagens, semióticas e afetos-afecções, a constituição de uma 
comunidade escolar na qual os potencialmente interessados no coletivo e na defesa de 
espaços públicos singulares estejam envolvidos/enlaçados pelo agenciamento do desejo 
comum: um desejo que não é forma, mas processo compartilhado”. De modo também 
bastante distinto dos artigos anteriores, que também desdobram conceitos de Deleuze nos estudos 
curriculares, esse artigo se encontra com os demais na busca por possíveis, o que a autora 
chama de “ultrapassagem da passividade para a ação nos processos de tomada de decisão e 
de inventividade cotidiana”. 

Carlos Eduardo Ferraço, Maria da Conceição Silva Soares e Nilda Guimarães Alves 
escrevem o quinto artigo desta seção temática, intitulado Bases praticoteóricas das 
pesquisas com os cotidianos: Certeau em sua atualidade. O artigo busca mostrar a 
atualidade do pensamento de Certeau pela articulação de parte de seus escritos com 
acontecimentos políticos e educacionais recentes no Brasil. O autor e as autoras procuram, 
além de “enfatizar como Certeau foi e continua a ser importante em diversas áreas das 
pesquisas humanas e sociais”, mostrar sua condição para pensarmos a atual época da 
Educação brasileira e seus problemas no período do impeachment da Presidenta Dilma 
Roussef, em especial, aqueles relativos a processos curriculares múltiplos. Dando destaque 
a como aspectos dos acontecimentos políticos recentes no Brasil afetam as questões 
curriculares, o artigo usa imagens do período disseminadas pelo Facebook, “tratando-as 
como ´personagens conceituais´, tais como as entendem Deleuze e Guattari”. Usando as 
contribuições de Certeau, inicialmente discorre sobre como aparecem as crenças politicas e, 
em seguida, mostra como entender as crenças articuladas com as imagens para discutir 
questões curriculares. Na mesma onda que une vários artigos desta seção temática, porque 
tomados pelos acontecimentos políticos atuais no Brasil que estão destituindo direitos 
sociais e educacionais, o artigo mostra a importância de interrogar “as imagens e os sons, 
pensar com elas, com as tantas e tão diferentes narrativas que nos trazem, nas mídias 
hegemônicas ou nas mídias outras”. Para o autor e as autoras, essa problematização “pode 
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nos ajudar a articular memórias, pontos de vistas, conhecimentossignificações, crenças 
expostas ou escondidas, permitindo entender os movimentos múltiplos curriculares que os 
diversos praticantespensantes das escolas desenvolvem, buscando compreender como se 
amplia o exercício da democracia”. 

A preocupação com as práticas curriculares nos tempos políticos em que vivemos 
também está presente no artigo de Maria Cláudia Dal’igna, Carin Klein e Dagmar 
Estermann Meyer, intitulado Generificação das práticas curriculares: uma abordagem 
feminista pós-estruturalista. Nesse sexto artigo da seção temática, as autoras discutem 
“articulações entre gênero e currículo, nas perspectivas dos Estudos Feministas e de 
Gênero, dos Estudos Curriculares e do Pós-Estruturalismo, tomando como referência 
algumas investigações realizadas em dois grupos de pesquisa”. Argumentando que “o 
currículo ocupa um lugar importante nas formas de regulação das identidades sociais”, 
consideram que “o gênero opera estruturando o próprio currículo”. Para elas, é nesse 
movimento que se dão os “processos de generificação das práticas curriculares”. As autoras 
mostram como os currículos se constituem em sistemas de regulação generificados. Para 
isso, apresentam algumas pesquisas “com o intuito de indicar a produtividade que as 
perspectivas dos Estudos Feministas e de Gênero Pós-Estruturalistas podem trazer aos 
Estudos Curriculares que examinam o currículo como um artefato implicado com a 
produção de determinados tipos de sujeito”. Lembrando que gênero e sexualidade se 
constituem hoje em temas que “correm o risco de voltar, oficialmente, a ser considerados 
como não escolares”, as autoras defendem a necessidade de “assumir o currículo e o gênero 
como questões políticas” e lembram que “politizar o contemporâneo implica também 
investir na utilização de ferramentas pedagógicas, na direção de analisar e discutir as 
formas como diferentes indivíduos e grupos sociais estão ali representados”.  

André Márcio Picanço Favacho no artigo intitulado Currículo, subjetivação e 
experiência de si: contra os humanismos, os modismos e os relatos obtusos, sétimo artigo 
da seção temática, instiga-nos a problematizar e repensar a questão da subjetividade no 
campo curricular, colocando em foco a “subjetivação” e a “experiência de si”, conforme 
trabalhadas por Michel Foucault. O intuito do autor é “recuperar, no debate foucaultiano, 
algumas conclusões a que o campo curricular chegou no que se refere à subjetividade” e 
propor para “os estudos curriculares o tema da experiência de si”. Para isso, o artigo 
historiciza brevemente como alguns estudos do campo do currículo discutiram o tema 
subjetividade, tratando de questões como o governo do eu e a produção de subjetividades 
para, em seguida, se aproximar dos temas foucaultianos intitulados modos de subjetivação e 
experiência (de si), que o autor considera ainda “um tanto ausentes” no campo do currículo 
brasileiro. Lembrando que em Foucault os modos de subjetivação se referem à “fuga do 
sujeito das garras das relações de poder e de saber para se tornar sujeito de uma 
experiência”, o autor ressalta que “a experiência de si, portanto, se torna fundamental para a 
compreensão dos modos de subjetivação”. Após abordar o conceito de experiência de si, de 
Foucault, que o autor considera importante ver mais explorado nos estudos curriculares, o 
artigo traz o que chama de “apontamentos para se fazer pesquisa com a experiência (de si)”. 
Favacho lembra que “o fato de se trabalhar com as experiências de si não nos desobriga de 
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responder a quatro questões: a aposta, a homogeneidade, a sistematização e a generalidade 
pretendidas em uma pesquisa”. Essas quatro orientações, conforme “aposta” o autor, “mais 
que um programa a ser seguido, servem, antes, como um convite para pensarmos a dureza 
que é pesquisar as contingências ou as experiências dos sujeitos e seus contatos com o 
real”. Nesses apontamentos, mais uma vez, vemos o mesmo desejo que perpassa os outros 
estudos desta seção temática e que os une: o desejo de enfrentar as dificuldades. 
Dificuldades do nosso tempo, das pesquisas em currículo, da problematização da 
experiência.  

No oitavo artigo da seção temática – Contribuições dos Estudos Culturais às 
Pesquisas sobre Currículo: uma revisão –, Marisa Vorraber Costa, Maria Lúcia Wortmann 
e Iara Tatiana Bonin fazem uma revisão das Estudos Culturais, desde sua entrada no campo 
do currículo no Brasil nos anos 90 até a atualidade, mostrando as principais obras, os 
autores e os temas tratados. Apresentam “um esboço das aproximações iniciais entre esses 
campos de investigação, seguidas de um balanço preliminar das movimentações 
intelectuais dos Estudos Culturais que adentraram os estudos de currículo”. Ao fazer esse 
panorama, as autoras interrogam: “o que os Estudos Culturais trazem de novo às discussões 
curriculares?”. Respondem a essa pergunta mediante a descrição de três movimentos 
intelectuais. O primeiro diz respeito aos estudos que ampliam o espectro do olhar para os 
temas educacionais, realizando análises em variados espaços e instâncias culturais e, com 
isso, expandem a noção de currículo. O segundo movimento reúne pesquisas que focalizam 
políticas, programas, ações governamentais, indagando, por exemplo, sobre identidades, 
sujeitos e formas de governamento colocadas em curso na atualidade. Por fim, o terceiro 
movimento agrupa estudos que interrogam os currículos a partir do operador conceitual 
identidade e diferença e, assim procedendo, contestam representações eurocêntricas, 
indagam sobre o lugar das diferenças vistas a partir de marcadores como etnia, gênero, 
raça, sexualidade e classe. Ao mapear as pesquisas que articulam os Estudos Culturais com 
os estudos do currículo, as autoras afirmam que os Estudos Culturais têm encontrado 
“aportes fecundos no pensamento pós-estruturalista”, que ampliam o sentido de currículo e 
possibilitam tanto a problematização de políticas, programas e ações governamentais como 
questionamentos sobre políticas e práticas curriculares. 

O nono artigo da seção temática – Remobilizando a pesquisa com o pós-
estruturalismo: quando a diferença faz toda diferença –, de Willian de Goes Ribeiro, 
procura rever uma análise realizada em sua dissertação de mestrado de um projeto escolar 
que articula propostas pedagógicas interculturais em conjunto com integrantes do 
movimento hip hop, a fim de problematizar o racismo em uma perspectiva crítica e 
emancipatória. Inquieto e provocado com a discussão, remobiliza os seus sentidos, tendo 
em vista discussões contemporâneas no campo do currículo, repensando, por meio de uma 
leitura pós-estrutural, significantes, como currículo, sujeito, cultura e diferença, por 
intermédio do fluxo e do hibridismo, desconstruindo, assim, os binarismos e os 
essencialismos. O autor desloca sua análise para a “enunciação intercultural” e afirma que 
“não há um mundo pleno, homogêneo, transcendente ou paralelo de onde deriva um 
movimento cultural puro, como também não há plenitude de sentidos de um mal como a 
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indústria do consumo”. O que há são jogos de interesses que “buscam reiterar sentidos, 
tendo em vista desejos financeiros voltados ao consumo”. Enfatiza, portanto, que são as 
diferentes finalidades em jogo que impulsionam a luta pela significação do que vem a ser 
hip hop, isto é, trata-se da imanência, do discurso, do contexto negociado constantemente. 
É assim que o autor defende o currículo como uma “negociação ambivalente de sentidos 
que se dá via enunciação”. 

Polyana Olini e Sandra Mara Corazza escrevem o último artigo da seção temática 
intitulado: Noologia do Currículo: Dramatizações do Projeto Escrileituras, no qual fazem 
“uma noologia – estudo das imagens do pensamento – do currículo do projeto 
Escrileituras: um modo de ler-escrever em meio à vida, integrante do Programa 
Observatório da Educação CAPES/INEP”. As autoras consideram que tal noologia 
“contribui para a construção de uma perspectiva de análise que implica investir em um 
método que pensa o próprio caminho da investigação, que se utiliza de um percurso 
desconhecido para traçar aventuras e desvios ao operar rupturas no já sabido, reconhecido e 
legítimo”. Com base em Friedrich Nietzsche, afirmam que não aceitam os conceitos como 
um presente, mas procuram consolidá-los como atos de criação da diferença, explorando 
sempre novos fazeres artísticos, políticos e éticos. Olini e Corazza consideram que a 
noologia possibilita que a pesquisa educacional crie imagens e pense por imagens,“não 
mais representando, mas engendrando; não descobrindo as formas, mas procurando 
singularidades; não contemplando, mas prolongando em fluxo turbilhonar de currículo”. 
Trata-se, portanto, de “imagens vivificadas em currículo, sem enclausurá-las a argumentos 
lógico-formais, mas questionando-as e recriando-as no âmbito do Projeto”. Desse processo, 
defendem as autoras,“resultam novas imagens de pensamento curricular em coexistência 
com o já instaurado na área da Educação”. Para elas, a pesquisa noológica oferece pistas 
para lidar com uma escolaridade proveniente de uma imagem escolar heterogênea, de uma 
mudança epistemológica e ontológica. 

É muito evidente, nos artigos aqui publicados, que são múltiplas não somente as 
teorias e abordagens usadas nas pesquisas do campo do currículo, mas também os próprios 
modos de trabalhar e operar com essas teorias também são diversificados. É diversa a 
forma de entender como as teorias e os conceitos foram e podem ser operacionalizados nos 
estudos curriculares. Consideramos essa diversidade uma imensa riqueza para o campo que 
queremos ver proliferar, sobretudo em um tempo como este em que vivemos que quer nos 
impor um pensamento único. Estamos mesmo necessitando de aprender a lidar com uma 
escolaridade proveniente de uma imagem escolar heterogênea. Precisamos, mais do que 
nunca, de uma educação mais inventiva e aberta à criação de possíveis.  

Finalmente, agradecemos à Associação Brasileira de Currículo (ABdC) o convite 
para organizarmos esta seção temática. Para nós, este foi um encontro rico em 
aprendizagens. Esperamos que a leitura dos artigos aqui reunidos seja um convite para 
continuarmos a movimentar pensamentos, a realizar problematizações e a sistematizar 
nossas inquietações sobre os currículos com base em diferentes perspectivas teóricas. 
 
 



 
Apresentação da Seção Temática: Perspectivas teóricas das pesquisas em currículo 

 

 
387 

 
 
 
Correspondência 
 
Marlucy Alves Paraíso - Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 
E-mail: marlucyparaiso@gmail.com 
 
Sandra Kretli da Silva - Universidade Federal do Espírito Santo – UFES 
E-mail: sandra.kretli@hotmail.com 
 

 
 

Texto publicado em Currículo sem Fronteiras com autorização das autoras. 
 
 

 


