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O tema da chamada foi currículo e conhecimento, uma relação que, no Brasil, parece 
constitutiva do próprio campo. Talvez, até, se pudesse dizer que, de alguma forma, a temática 
do currículo aparece em boa parte do mundo como intrinsecamente ligada ao currículo. 
Autores de diferentes vertentes teóricas, ecoam a pergunta de Spencer, feita em 18611, acerca 
do conhecimento mais válido. Tal aparente acordo esconde, no entanto, uma enorme 
multiplicidade no que tange ao próprio sentido de conhecimento, situação que tem ficado 
ainda mais complexa com os questionamentos pós-modernos a noções como verdade e 
realidade. Tanto currículo quanto conhecimento, e a relação entre eles, são termos cujos 
sentidos têm sido produzidos nas lutas cotidianas por significação. Sobre currículo, talvez o 
único consenso entre os teóricos é que se trata de um termo híbrido. No que tange o 
conhecimento, a multiplicidade de adjetivos que o tem acompanhado explicitam essa 
multiplicidade: mais válido, socialmente acumulado, poderoso, sócio-histórico, cotidiano, de 
si, entre outros. Especialmente importantes na luta por significá-los, no campo do currículo, 
têm sido os discursos teóricos e aqueles sancionados pelas políticas públicas. 

O conjunto de textos que recebemos dá conta da importância do tema e das disputas que 
ele encerra. Primeiro, porque recebemos um total de 60 artigos, parte deles apenas 
tangenciando a temática proposta para o dossiê. Coube-nos a dura tarefa de regular a 
multiplicidade de entendimentos possíveis daquilo que tínhamos provocado com nossa 
chamada. O que aqui está sendo apresentando como o número temático da  Associação 
Brasileira de Currículo (ABdC) espelha, portanto, não apenas a resposta a uma interpelação, 
mas a seleção dessas respostas por nós e pelos colegas que atuaram como pareceristas. 
Escolhemos, prioritariamente, textos que lidaram mais diretamente com a proposta do 
número, procurando estar abertas para considerar as importantes interfaces entre o currículo 
e outros aspectos relevantes da educação, nomeadamente, a formação e o trabalho docentes. 
Assim, buscamos incluir no número, textos em que a interface currículo-conhecimento é 
problematizada em contextos discursivos específicos e a partir de diferentes enfoques. 
Quanto à seleção dos textos isso, queríamos, ainda, destacar que todos contaram com, pelo 



 
ELIZABETH MACEDO; CARMEN TERESA GABRIEL 
 
 

 
486 

menos, dois pareceres elaborados em apenas dois meses de idas e vindas entre autores e 
avaliadores.  

Mesmo depois da redução dos textos encaminhados aos 14 que compõem este número, 
fica explícita a pluralidade temática e de horizonte teórico-metodológico. Tal pluralidade 
condicionou, de certa forma, nossas decisões sobre como iríamos nos endereçar aos leitores 
ao apresentar essa 'coleção' de textos. Como eles aí estão, e contam com resumos, não 
quisemos aqui falar por seus autores, eles podem, certamente, fazê-los muito melhor do que 
nós. Ao mesmo tempo, não julgamos produtivo classificar os textos, aproximando-os ou 
distanciando-os, posto que tal procedimento reduziria, sem nenhuma dúvida, o debate 
acadêmico que só a multiplicidade de posições pode ensejar. Por isso, optamos por destacar, 
aqui, apenas alguns aspectos que nos chamaram a atenção na leitura no conjunto dos textos. 
E convidamos o leitor a também partilhar aquilo que desejarem nas mídias sociais do 
periódico. Ou em suas próprias mídias, já que estamos mais conectados do que imaginamos.  

É impossível deixar de perceber a presença de Michael Young como uma das 
interlocuções mais frequentes nos textos. Metade dos textos referem-se aos trabalhos mais 
recentes do autor, em que advoga uma função normativa para a teoria do currículo, ainda 
que, em muitos casos, para dele discordar. Não há surpresa na importância do autor no Brasil 
desde a apropriação da Nova Sociologia da Educação nos anos 1980.  Ao mesmo tempo, a 
própria relevância da categoria conhecimento nas discussões de currículo no Brasil é 
devedora dos diálogos que se foram tecendo com essa corrente teórica, seja diretamente seja 
por intermédio da teoria crítica americana. Mesmo assim, não deixa de ser curioso que outras 
articulações caras, desde então. quando o assunto era conhecimento, parecem ter perdido 
força. Tínhamos, por exemplo, a expectativa de que temas como a transposição didática 
aparecessem nos textos recebidos, o que não aconteceu. É, talvez, significativo também que 
os textos tenham abordado mais diretamente a teoria curricular do que currículos específicos 
de campos disciplinares, discussão na qual a mediação didática é temática mais recorrente.  

Sobre Young, é importante notar que sua presença nos textos deste número pode ser 
creditada ao fato de que, mais recentemente, o autor tem empreendido uma verdadeira 
cruzada em defesa de uma normatividade curricular baseada no conhecimento. Além de uma 
presença teórica relevante, ele tem sido também referência de destaque em processos de 
definição de currículos nacionais centralizados em diferentes países. No Brasil, ele circulou 
nas discussões iniciais para a definição da base nacional curricular comum, participando de 
vários seminários. Em vários textos, o diálogo com Young refere-se também a processos de 
elaboração de currículos nacionais, incluindo aí o texto do colega australiano Bill Green. 
Ainda que a relação entre currículo e conhecimento possa ser encarada fora do contexto de 
currículos centralizados — e o é, em termos teóricos, pela maioria dos autores que aqui 
apresentam suas reflexões — tal contexto está mencionado por boa parte deles, mesmo que 
não centralmente.   

O segundo aspecto que nos chamou a atenção é que um número elevado de textos opera 
num quadro pós-estrutural e pós-fundacional, o que talvez expresse o momento atual do 
campo do currículo no Brasil. Não deixa, no entanto, de ser instigante que a temática do 
conhecimento tenha interessado a pesquisadores que operam com ferramentas teóricas pós-
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estruturais. Em nível internacional, a temática é priorizada em abordagens críticas, voltadas 
para a justiça social, como por exemplo, no trabalho do próprio Young. As perspectivas pós-
estruturais e pós-fundacionais operam, muito mais frequentemente, com categorias como 
poder, identidade e cultura, destacando o currículo como práticas de significação e de 
representação. Imaginamos que se seja possível creditar o interesse pelo tema no Brasil à 
força do pensamento crítico nas últimas décadas do século passado, fazendo com que 
sigamos tentados a com ele dialogar, seja para negá-lo seja para articulá-lo com outras 
perspectivas teóricas. Mas isso é apenas uma hipótese que este conjunto de textos não permite 
mais do que formular. 

A predominância de estudos pós-estruturais e pós-fundacionais — mas não apenas por 
ela — produziu uma articulação interessante entre as discussões sobre conhecimento no 
currículo e questões em torno da diferença. Não se trata propriamente de uma novidade, já 
há algum tempo, no Brasil, temos visto, muito presentes no campo do currículo, as temáticas 
da identidade, do multiculturalismo, do interculturalismo. Talvez, nas últimas duas décadas, 
essa seja mesmo uma característica do campo no país. Ao longo deste tempo, o campo tem 
respondido às interpelações de grupos identitários tanto de forma crítica — com desejos de 
políticas redistribuitivas que garantam justiça social — quanto pós-estrutural e pós-
fundacional. Em vários textos que compõem este número, o significante diferença atravessa 
as argumentações dos autores, ora utilizado como adjetivo de termos como escola, sujeitos 
ou conhecimento, ora mobilizado como campo de significação sempre aberto. Como as 
contribuições pós-estruturalistas são incorporadas em muitos textos, o debate sobre a 
diferença é redimensionado, introduzindo-se o questionamento sobre a possibilidade de se 
continuar operando com a ideia de fundamentos últimos, transcendentais nas análises do 
campo. Surgiu, assim, um debate atual importante  — explorar os efeitos da crítica radical à 
lógica metafísica na produção de leituras políticas do campo curricular — que provavelmente 
seguirá sendo um tema central no campo por mais alguns anos. O campo de disputas é 
ampliado, com o deslocamento do foco privilegiado nessas lutas das demandas de identidade 
- tendo tanto o marcador classe quanto o multiculturalismo como inspiração - para as 
demandas por reconhecimento da diferença. Dessa forma, se foi a discussão sobre 
conhecimento — tema do número — que mobilizou a opção por abordagens pós-estruturais, 
não se pode dizer que a preocupação com temas caros ao pós-estruturalismo tenha ficado 
ausente.  

A ampliação da visibilidade de temáticas de reconhecimento das diferenças culturais não 
implicou obscurecer a força dos mecanismos de controle da significação, especialmente no 
que tange às políticas nacionais e internacionais. Em alguns textos mais, em outros menos 
explicitamente, são focadas as formas de funcionamento da norma neoliberal. Em relação a 
isso, ganham destaque os mecanismos de regulação via avaliação e currículos centralizados, 
em bases não economicistas. Nesse sentido, o número oferece algumas boas reflexões que 
tendem a refutar os vínculos que alguns autores críticos têm estabelecido entre 
neoliberalismo e pós-estruturalismo. Para tais autores, por assumir uma postura relativista 
(não universalista), as abordagens pós-estruturais seriam coniventes com o avanço neoliberal, 
contra o qual teriam desistido de lutar. A maioria dos textos aqui reunidos abre-se para outras 
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lentes epistêmicas, pensando a política como processo contínuo de luta por significação. 
Nesse sentido, apostam na irrealizabilidade das políticas como aquilo que move suas lutas.    

Por fim, ainda que a maioria dos textos sejam ensaios teóricos, gênero talvez ensejado 
pelo tema da chamada, chamou-nos a atenção a preocupação, mesmos nos ensaios, de diálogo 
com variada empiria. Obviamente, pela característica do tema, muito da empiria foi 
constituída por outros textos teóricos ou por textos das políticas públicas, mas há também 
estudos da vida das escolas e de narrativas de sujeitos que as habitam ou habitaram.  

Ficamos, agora, a espera das outras muitas leituras que cada um(a) dos(as) leitores(as) 
possam fazer a partir do contato com um pouco da excelente teoria de currículo que se produz 
no Brasil. Agradecemos aos autores que se dispuseram a partilhar um pouco de suas 
pesquisas conosco de modo a compor este número, assim como aos colegas que responderam 
tão prontamente às solicitações de pareceres, colaborando para a melhoria dos textos que se 
seguem. 
 
 

Nota: 
1 http://www.gutenberg.org/files/16510/16510‐h/16510‐h.htm 
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