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Resumo 

Este texto propõe-se a discutir questões referentes ao conhecimento escolar, bem como a analisar 
as possibilidades de acesso dos estudantes das instituições públicas de ensino a esse conhecimento. 
Defende-se a importância do conhecimento escolar no currículo, considerado o caminho possível 
para se formar subjetividades / identidades críticas e reflexivas, capazes de participar do processo 
de construção uma sociedade mais justa e democrática. Sugere-se que a valorização e a 
apropriação do conhecimento escolar, principalmente nas escolas públicas, é questão de justiça 
social e de direito de todos. 
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Abstract 
This text proposes the discussion about issues related to school knowledge, as well to analyze the 
possibilities of access for students from public educational institutions to this knowledge. It is 
defended the importance of school knowledge in the curriculum, considered the possible way to 
form critical and reflexive subjectivities / identities, capable of participating in the process of 
building a more just and democratic society. It is advisable that the valuation and appropriation of 
school knowledge, especially in public schools, is a question of social justice and the right of all. 
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Introdução: em busca de caminhos a trilhar 
 

Tempo para alguns, ainda de utopias, da crença de que a escola pública, em uma 
sociedade desigual como a nossa, ainda possa significar, para muitos o único espaço 

para se constituírem como sujeitos (GABRIEL, 2008). 
 

Neste ano, das 100 escolas com maior nota média no Enem 2015, 97 são privadas. 
No universo de 1 mil escolas, somente 49 são da rede pública. No ano anterior, 

eram 93, e em 2013, 78. Para o Inep, novamente os resultados das escolas públicas 
apontam a necessidade de reforma do ensino médio (MORENO; TENENTE; 

FAJARDO, 2016). 
 

Duas epígrafes emolduram este texto e nos fazem refletir. A primeira defende a crença 
na escola pública e nos leva a considerar esse espaço como importante local para a 
construção de sujeitos sociais. Por sua vez, a segunda nos mostra o fraco desempenho dos 
estudantes das escolas públicas1 nos Exames Nacionais do Ensino Médio (ENEM) de 2015.  
Em um primeiro olhar, essas afirmativas parecem não se conectar, uma vez que as escolas 
não têm como função preparar alunos para exames. Em um segundo olhar, mais atento, 
evidencia-se que, apesar da crença na escola pública, ainda prevalece a desigualdade de 
oportunidades oferecidas por ela e também pela instituição privada.  Assim, considerando-
se a escola o espaço do conhecimento que irá contribuir para a constituição do estudante 
como sujeito, a conexão mostra-se evidente. 

Para transitar no mundo social, tornando-se cidadão engajado e interagindo com 
diversos sujeitos em diferentes espaços, esse aluno precisa dominar determinados 
conhecimentos que atuem como passaporte para o livre trânsito social. Como exemplo, 
verifica-se que uma boa nota no ENEM abre caminhos e possibilidades de escolhas como 
opção de futuro. Desse modo, defende-se que o acesso ao conhecimento2 permite que 
sujeitos com suas subjetividades apagadas pela modernidade possam vir a reconstruir suas 
histórias e, ao mesmo tempo, questionar e descontruir outras histórias e verdades 
consolidadas. 

O conhecimento escolar ocupa um papel central nas teorias de currículo. É por meio 
dele que se pode transmitir, interrogar e repensar o legado construído para as futuras 
gerações. Pretende-se favorecer às novas gerações o acesso crítico ao conhecimento 
acumulado pelas gerações anteriores, bem como habilitá-las a construir novos 
conhecimentos. Diversos autores têm discutido questões relativas a esse conhecimento, 
analisando como a escola pode facilitar o acesso de seus estudantes a diferentes saberes 
(MOREIRA; CANDAU, 2007; GABRIEL 2008, 2011; TERIGI, 1999; YOUNG 2007, 
2011, 2013, 2016, 2017; ZANARDI, 2013). O que se pode perceber, de modo geral, é a 
grande preocupação em relação a como tal tema está sendo trabalhado nas escolas. Mais 
especificamente, Young (2013, 2016) chama a atenção para essa discussão e destaca o 
quanto esse conhecimento tem sido negligenciado nas escolas e tem sido pouco discutido 
nos últimos anos. 
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A proposta central deste texto é refletir sobre o conhecimento escolar e analisar como 
os estudantes das instituições públicas de ensino podem ter acesso a esse conhecimento. 
Defende-se a importância do conhecimento escolar para formar subjetividades /identidades 
críticas e reflexivas, capazes de contribuir para a construção uma sociedade mais justa e 
democrática. Segundo Young (2016), um currículo escolar centrado no conhecimento pode 
favorecer uma política de justiça e igualdade social. Todos os estudantes, 
independentemente da rede de ensino que frequentem, devem ter acesso ao conhecimento 
necessário à sobrevivência na sociedade. Trata-se de diminuir o distanciamento entre as 
instituições de ensino públicas e privadas, favorecendo-se o acesso dos/as estudantes a uma 
educação de qualidade. 

Tendo-se em mente que o conceito de qualidade em educação é muito amplo, recorre-
se a Moreira e Candau (2007) para destacar que uma educação de qualidade requer uma 
seleção de conhecimentos relevantes que contribuam para formar 
identidades/subjetividades criativas e críticas dispostas a promover mudanças individuais e 
sociais. Essa educação deve propiciar a apreensão crítica e a distribuição dos 
conhecimentos escolares.  Para isso, investimentos na formação inicial ou em serviço do 
professor, bem como na estrutura das escolas, se fazem necessários para promover a 
qualidade na educação. 

Tais discussões mostram-se relevantes, principalmente as que se referem à escola 
pública, para minimizar a situação “de injustiça cognitiva social” (SANTOS apud 
GABRIEL, 2011). Essa expressão nos remete às questões de seleção e acesso aos 
conhecimentos considerados válidos e legítimos para serem ensinados. Uma situação de 
injustiça cognitiva tende a sacrificar os alunos oriundos da escola pública, que não tem 
conseguido favorecer o acesso aos conhecimentos hegemônicos e significativos, 
restringindo-se a conhecimentos pouco importantes para esses alunos. Com isso, eles 
acabam sendo privados de alcançar novos e mais elevados patamares em suas caminhadas. 

Este texto traz à tona inquietações e reflexões acerca do tema conhecimento escolar e 
cultura. O objetivo não é apresentar respostas às questões implicadas nesse tema, mas sim 
enfatizar dúvidas e apostas marcantes no seu desenvolvimento. 

Retoma-se a segunda epígrafe, referente ao ENEM e ao ranqueamento promovido por 
seus resultados ao longo dos tempos3. A cada ano que se passa, desde sua instituição, têm 
sido comuns os discursos sobre a classificação das escolas. Jornais e noticiários publicam 
as notas e as classificações dos estabelecimentos de ensino, promovendo comparações entre 
estados, regiões e redes de ensino. A rede pública termina por ser a mais desvalorizada no 
país.  Observe-se a manchete abaixo, da revista Veja, online, 2016:  

 
Das 100 primeiras escolas no ranking do MEC, como já era esperado, 97 são 
particulares e apenas três públicas – todas as três federais, instituições que recebem 
mais dinheiro e fazem estreita peneira para o ingresso (RITTO; VIEIRA, 2016). 
 

Todo esse ranqueamento acaba por dividir o sistema educacional do país em escolas 
para ricos e escolas para pobres (FREITAS, 2007). Os primeiros têm acesso a um tipo de 
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conhecimento específico que pode levá-los às melhores universidades, com acesso a 
diversos saberes. Aos segundos, cabe o fardo de terem suas oportunidades reduzidas. Essa 
desigualdade de acesso aumenta quando se sabe que a escola considerada pior, significa, 
para muitos, o único espaço possível para disputarem novos papéis em um mundo mutante 
e em crise (VEIGA NETO apud GABRIEL, 2011). 

A proposta do texto é, então, refletir sobre o conhecimento escolar4 e o direito de todos 
a esse conhecimento. Tal conhecimento é tido como capaz de produzir novas subjetividades 
críticas, reflexivas, atentas às questões sociais de nossa época e capazes de influenciar o 
processo de construção de uma sociedade mais justa e democrática. Ao mesmo tempo, 
capacita seus detentores a entrarem em universidades bem avaliadas e nelas serem 
considerados como os melhores alunos. Cabe indagar: em que consiste o conhecimento 
escolar ao qual os melhores alunos possuem acesso? Por que os estudantes das escolas 
públicas não costumam ter acesso a esse conhecimento, sendo usualmente considerados 
como os piores alunos? 

Como docentes e formadores de professores da rede pública de ensino, cabe defender 
importância de um ensino público de qualidade em nosso país. Com base em Young (2011, 
2013, 2016, 2017), importa valorizar a importância, nesse ensino, de um currículo baseado 
no conhecimento escolar e nas disciplinas. Young formula uma série de questões centrais à 
discussão sobre o conhecimento escolar: por que o conhecimento continua importante para 
as escolas do século XXI? Que está sendo ensinado e aprendido nessas escolas? Que 
conhecimentos os alunos precisam aprender? 

Acrescentam-se, neste texto, as questões: que é conhecimento escolar? Que 
conhecimento é esse? Quem define e seleciona os conhecimentos e saberes a serem 
ensinados e aprendidos? Por que determinados conhecimentos escolares são considerados 
válidos e outros são secundarizados? Como pensar as relações entre escola, conhecimento 
escolar, múltiplas culturas e relações de poder nos contextos atuais? 

O texto está organizado da seguinte maneira: em um primeiro momento, apresenta-se 
uma reflexão sobre o momento atual, tempo de questionamentos e mudanças. Logo a seguir 
destaca-se o conhecimento escolar e reflete-se sobre alternativas e possibilidades. A seguir, 
defende-se a importância do conhecimento escolar. Por fim, alinham-se possibilidades de 
pensar as relações entre escola pública e conhecimento escolar. 
 
 
O momento atual: reflexões sobre os tempos pós 
 

Vivemos em momento de questionamentos ao projeto da modernidade e de mudanças 
nos contextos social, político, cultural e epistemológico, considerados por alguns autores 
como tempos pós-modernos. Segundo Moita Lopes (2006), “são tempos em que os ideais 
da modernidade têm sido questionados e reescritos” (p. 22), afetando diretamente as 
maneiras como vivemos e pensamos, e refletindo-se diretamente nas esferas pública e 
privada. Nesse contexto, denominado por alguns autores como modernidade recente 
(CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999), pós-modernidade ou modernidade reflexiva 
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(GIDDENS; BECK; LASH, 1995), a fase contemporânea também tem sido caracterizada 
como uma explosão de novas identidades políticas, centradas na ascensão do feminismo, 
nas identidades gays e lésbicas, na valorização da identidade negra, na migração de 
habitantes de regiões pobres para outras ricas, provocando grande impacto nas visões de 
mundo tradicionais. Os ideais da era da razão (objetividade, universalidade, verdade única, 
entre outros) passam a ser problematizados. 

Aceitando esses ideais, a escola se firmou na modernidade como o local regulador do 
corpo e da mente. Um espaço que produz e reproduz uma visão especifica de mundo, com 
base na visão do dominador. Todo conhecimento produzido pelo dominador / colonizador 
foi encarnado na escola, tendo-se como exemplos a planificação do globo terrestre em 
geografia, no qual se situa o continente europeu como o centro do mundo, assim como 
como a história contada segundo a versão do homem branco e desbravador. 

Assim, as críticas direcionam-se ao modelo de escola e de construção e preservação de 
conhecimentos produzidos na modernidade. Contudo, no momento atual, essa instituição 
ainda desempenha um relevante papel social, o que justifica a luta por sua potencialidade 
na valorização das diversas subjetividades que coabitam em seu interior, assim como pela 
difusão do conhecimento escolar para todos. 

Gabriel (2008) emprega o termo “escola sob suspeita”, ao destacar que algumas 
promessas da modernidade ainda não foram cumpridas. Sua proposta é provocar reflexões 
sobre o processo de produção dos saberes escolares e discutir como eles nos remetem às 
questões de verdade, racionalidade e objetividade, tendo-se em mente o processo de 
legitimação dos conteúdos considerados válidos de serem ensinados e aprendidos. Segundo 
a autora, tal condição “significa que não foi demonstrada ainda a extensão de sua 
responsabilidade na construção de um projeto de modernidade, portanto, não nos autoriza a 
negar radicalmente a potencialidade dessa instituição” (p. 214-215). 

É importante destacar esse posicionamento, pois, ao mesmo tempo que se afasta de 
uma visão negativa sobre a escola, ressalta seu papel e sua importância como espaço de 
conhecimento, além de seu potencial transformador e promotor de justiça social. 

Como conceber, então, conhecimento escolar, cultura e poder? Como considerar as 
questões de verdade e racionalidade em relação ao conhecimento escolar? Como trabalhar 
na fronteira, ou seja, como reconhecer que não se trata de discutir universalização ou 
relativismo dos conhecimentos? 
 
 
Como pensar o conhecimento escolar? 
 

Com base em Gabriel (2011), ressalta-se o potencial da categoria “conhecimento 
escolar” para refletir sobre uma escola pública de qualidade. Acredita-se que uma das 
funções centrais das escolas seja proporcionar aos alunos o conhecimento que eles não 
conseguem adquirir em casa ou em suas comunidades. Assim, argumenta-se que a escola, 
principalmente a pública, deve valorizar, socializar e permitir o acesso ao conhecimento 
escolar, como forma de possibilitar que o estudante venha a adquirir novos horizontes. Ao 
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ampliar o universo cultural de seus alunos e, ao mesmo tempo, favorecer a compreensão da 
realidade, a escola pode incentivá-los a participar mais ativamente dos processos de 
desconstrução e reconstrução da realidade vivenciada. 

Nesta perspectiva, concorda-se com autores que consideram o conhecimento escolar 
como um dos elementos centrais do currículo (MOREIRA, CANDAU, 2007; TERIGI, 
1999; YOUNG, 2011, 2013, 2016, 2017). Moreira e Candau (2007) concebem 
conhecimento escolar como uma construção especifica da esfera educativa, com 
características próprias, diferentes de outras formas de conhecimento. Os autores destacam 
que não se trata de simplificação de conhecimentos produzidos fora da escola, mas sim de 
um tipo de conhecimento próprio, organizado pelo sistema escolar e pelo contexto social e 
econômico mais amplo. 

Nesta perspectiva, tais conhecimentos são construídos em locais específicos. Terigi 
(1999) destaca os âmbitos de referência do currículo, ou seja, os locais de origem dos 
conhecimentos e saberes que conformam os conhecimentos escolares. Segundo a autora, o 
conhecimento é socialmente produzido em universidades, em centros de pesquisa, no 
mundo do trabalho, nos movimentos sociais e nas lutas por direitos humanos, no campo 
tecnológico, nas atividades referentes à saúde, nas atividades artísticas, físicas e corporais, 
entre outros espaços que produzem os saberes dos quais derivam os conhecimentos 
escolares. 

Tais conhecimentos, produzidos nos “âmbitos de referência”, são selecionados e 
preparados para se constituírem em conhecimentos escolares. Esse processo, segundo 
Terigi (1999), envolve descontextualização e recontextualização5. Ou seja, o conhecimento 
de referência é retirado de seu contexto de lutas e contradições e é reescrito ou 
recontextualizado de acordo com interesses específicos. Em outras palavras, acaba por dar a 
impressão de pronto, acabado, impermeável a críticas e discussões (MOREIRA; 
CANDAU, 2007). Ainda: os conhecimentos escolares são submetidos aos procedimentos 
que permitem a sua avaliação. O processo de recontextualização, então, deve permitir que 
os conhecimentos sejam avaliados, de alguma maneira, no âmbito escolar. 

Young (2013) diferencia o conhecimento escolar conceitual do conhecimento 
cotidiano. Para o autor, os conceitos do cotidiano servem para capacitar as crianças a dar 
sentido ao mundo ao seu entorno, em contextos específicos e experiências diárias. Já os 
conhecimentos escolares6 estão associados a um currículo disciplinar e não estão ligados a 
contextos específicos, embora estejam conectados uns aos outros. Tal diferença permite que 
os alunos sejam capazes de generalizar para além de suas experiências. 

Assim, a função do professor é permitir que os alunos se familiarizem com o currículo 
e avancem para além de suas experiências. A diferença entre conhecimento escolar e o não 
escolar torna-se o ponto de partida para a escola que seleciona o conhecimento (YOUNG, 
2017). Nesse sentido, fica evidente que a aprendizagem na comunidade não é igual à 
aprendizagem na escola. A perspectiva escolar hierarquiza os processos, valorizando mais 
os conhecimentos acadêmicos do que os conhecimentos da experiência. 

Young (2016) vem concebendo, desenvolvendo e discutindo o conceito de 
conhecimento poderoso como um conhecimento especializado. Para o autor, 
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“conhecimento poderoso é aquele que se inspira nas comunidades de especialistas, que 
denominamos comunidades disciplinares, que constituem formas de organização social 
para a produção de novos conhecimentos” (p.34). O conhecimento poderoso é aquele que 
fornece generalizações e busca a universalidade. Relaciona-se ao processo de 
recontextualização dos âmbitos de produção do conhecimento. 

Não se pode esquecer que as escolas públicas receberam, nas últimas décadas, sujeitos 
sociais que até então não eram considerados como sujeitos nos processos de 
recontextualização do conhecimento escolar (mulheres, negros, gays, indígenas, travestis, 
transexuais, entre outros/as). Cada um desses grupos culturais é portador de diferentes 
experiências e conhecimentos negados ou apagados pelas relações de poder dominantes. 
Cada um deles é, então, subalternizado no processo de valorização do conhecimento 
poderoso. 

Nesse aspecto, por destacar os conhecimentos específicos dos grupos hegemônicos, 
Young tem recebido inúmeras críticas. Afirma-se que o autor parece não compreender que 
a questão do conhecimento escolhido para ser transmitido às futuras gerações está sempre 
vinculada ao poder. A circulação desse conhecimento é parte da distribuição de poder 
(ZANARDI, 2013). 

Segundo Zanardi (2013), importa estarmos alertas e atentos às novas demandas sociais 
em nossas escolas, principalmente as públicas. Com isso, defende-se a importância de 
valorizar e reconhecer as múltiplas culturas presentes no cotidiano escolar. Trazer as 
possibilidades multiculturais para as escolas pode contribuir para que os estudantes se 
reconheçam no projeto de produção de conhecimento e, com isso, se sintam estimulados a 
discutir de maneira critica o conhecimento escolar, o que irá facilitar sua apreensão. 

Não se admite, então, que os profissionais da educação não estejam discutindo o 
conhecimento, negligenciando-o nas escolas, com base na alegação de que os alunos não 
aprendem ou de que os conhecimentos não lhes são significativos. Em relação a essa 
questão, Paul Boghlossian (2008) cunhou a expressão “medo do conhecimento”, para 
enfatizar como a preocupação com o conhecimento está sendo secundarizada pela 
preocupação com a aprendizagem. O conhecimento seria algo intimidante, difícil ou quase 
impossível de ser acessado. 

Se o conhecimento poderoso está voltado para disciplinar, normatizar e universalizar, 
não cabe considera-lo relevante ou significativo para aqueles que não foram considerados 
no processo de recontextualização. Ao mesmo tempo, ele se mostra necessário para que os 
sujeitos possam lutar e ocupar seus espaços na sociedade, aproveitando, de forma 
igualitária, as oportunidades oferecidas no contexto mais amplo.  Assim, acredita-se que o 
direito de acesso ao conhecimento deve ser defendido como um direito de todos.  O que 
cabe discutir é que caminhos nos permitirão promover as conexões entre o conhecimento 
poderoso/universal e os conhecimentos produzidos pelos diversos grupos sociais que foram 
secundarizados no processo de descontextualização e recontextualizaçao. Em outras 
palavras, importa examinar quais as demandas desses novos grupos e como podemos 
articulá-las com o conhecimento poderoso. 
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Em busca de alternativas 
 

Não se pode esquecer que os conhecimentos considerados válidos, por muitos anos, 
foram aqueles que atendiam às visões hegemônicas da sociedade. Nesse sentido, os 
conhecimentos valorizados, ao longo de vários anos, têm sido os correspondentes aos 
anseios dominantes. Cabe indagar: quem tem o direito ou o poder de determinar que um 
saber é valido e outro não? 

A seleção, a distribuição e o consumo do conhecimento estão diretamente relacionados 
a questões de poder. Os conhecimentos estão condicionados à diferença e à hierarquia, o 
que acaba valorizando determinadas vozes e silenciando outras. Reforçam-se relações de 
poder favoráveis à manutenção das desigualdades e das diferenças que caracterizam nossa 
estrutura social (MOREIRA; CANDAU, 2007). 

Uma possibilidade para a discussão de questões de hierarquia, validade, credibilidade e 
acesso ao conhecimento é trazer para o debate os diversos discursos sobre currículo, 
conhecimento e cultura e analisar em que condições e como foram formulados (GABRIEL, 
2008). Tal discussão pode enriquecer o processo de hibridização das matrizes teóricas 
referentes à objetividade e à verdade dos conhecimentos escolares. 

Vale perguntar como o conhecimento escolar vem sendo apropriado e distribuído pelas 
escolas. Destacam-se os debates entre os universalistas e os relativistas que difundem essa 
questão. Os primeiros, universalistas, defendem o conhecimento como verdade universal. 
Os segundos propõem o relativismo cultural e optam por valorizar a dimensão simbólico-
cultural no processo de ensino-aprendizagem, em detrimento da discussão do conhecimento 
escolar.  

Contudo, não se trata de defender, por um lado, a universalização de um conhecimento 
único, pois como a história nos mostra, tal conhecimento acabou por apagar diversas 
subjetividades no processo de construção dos saberes em campos específicos. Também não 
se pode defender o relatisvismo em nome das múltiplas culturas, pois se acaba por 
inviabilizar o diálogo entre os diferentes e, de um modo geral, continua-se hierarquizando e 
subalternizando sujeitos.  

Para Gabriel (2008), ao se discutir a validade do conhecimento, os debates se 
processam em torno da seleção de culturas. Nesse caso, em nome da valorização cultural, 
corre-se o risco de hierarquizar os estudantes, principalmente aqueles das escolas públicas 
de periferia. Para Popewitz (1999), provoca-se a criação de uma zona de confinamento, ou 
seja, restringe-se o estudante a certas atividades por pertencer a uma determinada cultura.  

Ou seja, os conhecimentos que constituem o processo de ensino inscrevem certa 
seletividade no modo como os professores pensam e falam a respeito dos estudantes. Essas 
formas de conhecimento qualificam uns e desqualificam outros para participar na sociedade 
(MOREIRA, 2010). Confinam-se alguns às características culturais de seu entorno, não 
permitindo que eles se movimentem em outros espaços e examinem outras possibilidades 
de conhecimento. Assim, a temática do conhecimento escolar e o direito de acesso e de 
justiça cognitiva acabam sendo subalternizados/negligenciados. Como Moreira (2007) 
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argumentou, com base em pesquisa sobre as diretrizes curriculares em uma escola pública 
em Belo Horizonte, as questões do conhecimento terminam por serem secundarizadas. 

O conhecimento não pode ser tido, simplesmente, como meio para tornar o ser humano 
mais humano. Deve-se considerar a recomendação de Dewey no sentido de que a ênfase no 
desenvolvimento não implique um currículo apenas centrado no aluno ou em atividades, no 
qual se negligenciam a seleção e a organização de conteúdos relevantes. Cabe acrescentar: 
como incluir tanto a preocupação com conteúdos significativos, que levem em conta 
interesses e necessidades do aluno, quanto a preocupação com a sequência de conteúdos, 
necessária a uma apreensão lógica e ordenada dos mesmos. Faz-se necessário, então, 
cuidado para que não se ignore a chamada lógica das disciplinas em prol do foco no 
desenvolvimento integral do educando em uma realidade plural. Os significados e os 
padrões culturais não são suficientes para garantir o aprendizado do/a aluno/a e ampliar 
seus horizontes (MOREIRA, 2007).  
 
Defendendo o conhecimento 
 

Reitere-se a importância de uma escola centrada no conhecimento. Acredita-se que os 
argumentos de Young oferecem pistas para o desenvolvimento desse ponto de vista. 
Todavia, não se pode desconsiderar os diversos sujeitos que hoje frequentam as escolas 
públicas, apresentam demandas culturais próprias e lutam por serem reconhecidos no 
espaço escolar. Defende-se a necessidade de se valorizarem, na escola, as experiências e as 
vivências de membros dos diversos grupos sociais presentes em seu espaço. Contudo, não 
se trata de abrir mão do conhecimento que se institucionalizou como universal e que Young 
denomina de conhecimento poderoso.  

Importa, contudo, problematizar e interrogar o conhecimento poderoso, levando-se os 
estudantes a perceberem como se constituíram os processos hierárquicos de produção do 
conhecimento. Cabe refletir sobre a necessidade e a responsabilidade da participação dessas 
subjetividades, secundarizadas no processo de validação do conhecimento. A proposta é, 
então, articular os conhecimentos ditos de base científica/acadêmica com os conhecimentos 
oriundos das diversas culturas. O processo deve ocorrer sem hierarquizações e sem 
binarismos que destaquem uns ou outros. Mostram-se necessárias a integração, a crítica, a 
articulação e o respeito. 

Acredita-se que, ao desenvolver tal proposta, se esteja reconhecendo as diversas 
culturas e subjetividades e, ao mesmo tempo, possibilitando aos estudantes o acesso crítico 
ao conhecimento poderoso. Em outras palavras, espera-se romper fronteiras e reconhecer 
que não existe uma verdade única nem um conhecimento universal, mas sim um 
conhecimento pluriversal (MIGNOLO, 2003). Acredita-se, assim, que as possibilidades de 
produção do conhecimento podem ser articuladas e não hierarquizadas, como ocorre no 
modelo eurocêntrico.  
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Em busca de uma consideração final provisória: como pensar conhecimento 
escolar e escola pública? 
 

As principais questões que se evidenciaram no processo de elaboração deste texto 
foram: o que é conhecimento escolar e como ele contribui para neutralizar o processo de 
desvalorização da escola pública em relação à privada. Refletiu-se sobre os discursos que 
circularam após a divulgação dos resultados do ENEM. Não se procurou, em nenhum 
momento, desenvolver uma análise dos conhecimentos cobrados naquele exame. O que se 
buscou foi chamar a atenção para o discurso que se difundiu, no qual se inferiorizou a 
escola pública e os sujeitos nela inseridos, diminuindo suas oportunidades sociais. 

Nessa perspectiva, a epígrafe deste texto traduz a crença de que é possível construir 
uma escola pública de qualidade. Evidencia a importância de um currículo centrado nas 
disciplinas. Implica a ênfase no conhecimento escolar, visto como capaz de contribuir para 
a construção de sujeitos autônomos, críticos e criativos e visto, também, como passível de 
promover justiça social. 

O conhecimento escolar presente no currículo deve ser significativo e relevante, para 
que os alunos por ele se interessem e o apreendam. Questionar o conhecimento poderoso, 
valorizar as experiências cotidianas e as vivências dos alunos, assim como considerar as 
diversas culturas na escola pode ajudar a introduzir novos discursos e novas perspectivas 
em relação à sala de aula. Pode, talvez, favorecer aos alunos conhecer e respeitar as 
diferentes lutas travadas durante o processo de constituição e produção desse 
conhecimento. Pode, ainda, desafiar o discurso hegemônico, tornando evidente que não há 
um conhecimento apenas, mas diversos discursos, proferidos por diversas vozes que 
contribuem para essa construção. 

No que se diz respeito às questões de objetividade, verdade, universalidade, cabe 
argumentar que o discurso universalismo x relativismo precisa ser repensado, para que 
novos posicionamentos favoreçam o trabalho na fronteira. A possibilidade de 
pluriversalizar o conhecimento evidencia que o conceito de universal ou de conhecimento 
poderoso constitui um conceito em disputa, capaz de ser ocupado por diversos 
conhecimentos, em decorrência de distintos sistemas de significação. Permite, também, que 
os diversos estudantes tenham acesso a conhecimentos que contribuam para a busca de 
novos espaços sociais, novas possibilidades de emancipação. 

Um currículo organizado com base no conhecimento pluriversal pode permitir que os 
estudantes atribuam um novo sentido ao mundo, propondo e desenvolvendo novas ações. 
Nesse sentido, pode-se favorecer o surgimento de mais cidadãos engajados no processo de 
construção de uma nova sociedade, mais justa e democrática.  

Defendem-se, assim, a valorização e a apropriação do conhecimento escolar, 
principalmente nas escolas públicas. Trata-se de uma questão de justiça social e de direito 
de todos.  Trata-se de lutar contra a insustentável situação de “injustiça social cognitiva”.  
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Notas: 
 
1. Afirmamos que nossa preocupação com o acesso ao conhecimento pelos estudantes de escolas públicas, de modo 

algum se limita em aprovação em exames e provas. 
2. É relevante destacar que este texto não trata da defesa ou não de um currículo único ou de uma Base Nacional de 

Conhecimentos. A proposta aqui é discutir a necessidade de que estudantes das escolas públicas tenham acesso ao 
conhecimento e com este possam transitar interagir em diversos espaços sociais. 

3. Apesar de o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) declarar que a divulgação 
dos resultados não tem por objetivo ranquear as escolas, não é o que vemos e sentimos na prática. 

4. É relevante destacar que não se tem o objetivo de discutir o conhecimento que é objeto de exames específicos. 
5. Bernstein (1996) define recontextualização como o movimento de retirar o conhecimento especializado produzido nos 

contextos específicos e transportá-lo para o contexto acadêmico, transformando-o em conhecimento 
escolar/disciplinar. 

6. Cabe destacar que Young (2013) faz uma distinção entre currículo e pedagogia, afirmando que currículo corresponde 
ao conhecimento aos quais os alunos devem ter acesso e que pedagogia se refere às atividades que os professores 
desenvolvem e estimulam os alunos a desenvolver.  
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