
 
Currículo sem Fronteiras, v. 18, n. 3, p. 719-721, set./dez. 2018 

 

ISSN 1645-1384 (online) www.curriculosemfronteiras.org                                                                      719 

 
 
 

O CURRÍCULO E SEUS DESAFIOS  
NA ESCOLA PÚBLICA:  

práticas, políticas e atores 
 

Alice Casimiro Lopes 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

 
Tania Delboni 

Universidade Federal do Espírito Santo 

  
 

Currículo e escola têm uma inter-relação que pode ser considerada praticamente 

obrigatória. Por mais que tenham existido tentativas de operar com o currículo de espaços 

não-escolares, a associação entre o dispositivo curricular e a instituição escolar pode ser 

considerada como historicamente constitutiva da própria teoria curricular. A afirmação do 

hibridismo do campo do currículo, com fronteiras e contornos fluidos, significações as mais 

distintas em disputa, é realizada com base em diferentes registros teóricos, mas é para a 

escola, com a escola e por causa da escola que as disputas por significação no campo do 

currículo são pensadas. Currículo é compreendido como um dispositivo criado na e para a 

instituição escolar, por diferentes sujeitos, em relações estreitas com as práticas políticas. 

Desse modo, os entendimentos do currículo estão diretamente relacionados às formas como 

entendemos a instituição escolar, as finalidades sociais conferidas à escola, os diferentes 

projetos políticos que se antagonizam na formulação de uma proposta de escolarização nos 

diversos níveis de ensino. 

Foi com essa preocupação que pensamos este dossiê. Queríamos dar destaque a essas 

relações entre currículo e escola, focalizando particularmente a escola pública. A opção pela 

escola pública nos pareceu crucial no momento de elaborar a proposta deste dossiê e nos 

parece ainda mais urgente no momento de sua publicação. Se naquele momento falamos da 

ameaça ao caráter público das instituições escolares, neste momento tal ameaça se aprofunda 

pelo próprio questionamento da escola como instituição. As atuais normas abrindo a 

possibilidade de ensino à distância na Educação Básica e a insistência nas propostas de 

educação domiciliar são apenas alguns exemplos desse questionamento.  

Ao mesmo tempo, o aprofundamento do conservadorismo e do autoritarismo na 

sociedade brasileira têm tornado movimentos como o Escola sem Partido cada vez mais 

contestadores da possibilidade de debate público democrático nas instituições educacionais. 

A escola é representada por tal movimento como espaço de doutrinação, de contestação dos 
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valores familiares e religiosos, da moralidade, significando os professores como “de 

esquerda”, verdadeiros “inimigos da família” e, por consequência, da sociedade, suposta 

como uma identidade fixa construída a partir da família.  

Como vários trabalhos vêm debatendo, o que se tenta, sobretudo, é silenciar o diferir. 

Pela invenção de tal inimigo – a “escola que doutrina contra os valores conservadores” – são 

articuladas múltiplas demandas, dentre elas as demandas usualmente entendidas pelo registro 

neoliberal, que se equivalem pelo antagonismo à essa representação de escola. Nesta 

representação, a escola não ensina o que deve ensinar, os estudantes não aprendem, mas são 

forjadas identidades supostas como precisando ser combatidas.  

Entendemos que, do lugar no qual nos situamos no campo do currículo, devemos 

também atuar politicamente para desconstruir tais representações da escola pública e fazemos 

isso reafirmando a diferença constitutiva da escola e do currículo. Contra essa imagem que 

homogeneíza a escola como lugar da inculcação de valores, queremos projetar a escola como 

espaço-tempo de luta pela significação, como espaço-tempo de produção cultural. Este dossiê 

é assim uma aposta nos processos de diferir que desafiam a escola pública em relação ao 

currículo: suas práticas políticas e atores sociais envolvidos.  

Expressando o quanto este tema é importante para o campo do Currículo, recebemos 53 

artigos, em sua grande maioria decorrentes de pesquisas diretamente relacionadas às 

instituições escolares. A diversidade de aportes teóricos, de formas de investigação, de 

empirias escolhidas e de modos de escrita dos textos, a pluralidade de interpretações sobre 

as escolas confirmaram positivamente o que tínhamos em mente quando propusemos este 

dossiê.  

O trabalho de organizar a avaliação dos textos foi grande. Tivemos que recorrer a um 

número significativo de avaliadores, no mínimo dois e em vários casos três por artigo, aos 

quais agradecemos imensamente por terem colaborado conosco realizando as avaliações em 

um curto espaço de tempo. Alguns dos textos foram recusados diretamente pela não 

aderência à temática proposta. De forma geral, contudo, isso não se deu pela ausência de uma 

discussão sobre a escola, mas porque não havia nesses textos um diálogo com a teoria 

curricular, objeto central dos dossiês da ABdC.  

Ao final, contamos com estes 17 artigos que apresentamos aqui, com abordagens muito 

distintas, mas que, em nosso modo de ver, expressam as principais discussões teóricas do 

campo do currículo em língua portuguesa, já que contamos também com 3 colaborações de 

Portugal. Há estudos do cotidiano escolar, tema que para muitos seria obrigatório neste 

dossiê, mas também há estudos de políticas curriculares – com destaque para as 

interpretações relativas à BNCC e sobre o próprio sentido do que vem a ser “público” –, 

investigações sobre os processos de subjetivação nas escolas, incluindo a formação da própria 

noção de corpo, pesquisas sobre organização curricular nas escolas, bem como sobre trabalho 

docente, trabalho escolar, livros didáticos e organização pedagógica escolar. Há textos que 

focalizam uma disciplina, conhecimento ou temática de ensino, tais como Educação 

Ambiental, Ciências ou Leitura, assim como textos que se dirigem a um nível específico de 

ensino. Por vezes a opção foi pela investigação de uma escola, outras vezes de um município 

ou mesmo de um discurso que constitui diferentes práticas escolares. Há também artigos que 
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destacam as questões da diferença, as escolas do campo, os impactos da avaliação externa 

sobre as escolas. 

Se é possível afirmar que as abordagens pós-estruturais, associadas ou não às 

perspectivas neomateriais e pós-humanas, compõem a maioria dos estudos aqui 

apresentados, com Ball, Barad, Bhabha, Butler, Deleuze, Focault, Guattari, Hall, Laclau, 

Mouffe, igualmente são incluídos vários textos em que leituras atualizadas de Apple, 

Bernstein e Goodson são realizadas. O diálogo com os autores do campo do Currículo no 

Brasil e em Portugal também é destacado, na medida em que este também foi um dos pontos 

principais cobrados pelos pareceristas ad-hoc. Assumimos como orientação geral para a 

avaliação dos artigos que seria importante valorizar a revisão de literatura consistente da 

produção curricular atual, principalmente aquela divulgada na forma de artigos nos anos mais 

recentes. Dessa forma, procuramos incentivar uma prática que nem sempre é suficientemente 

disseminada: a de realizar uma pesquisa ancorada no diálogo com o que se produz no campo, 

partindo das reflexões e ensaios já realizados, seja para concordar ou discordar da teoria 

curricular que vem sendo produzida, dessa maneira contribuindo para ampliar a produção 

teórica curricular. 

Por sua vez, contrariando trabalhos que insistem em afirmar que o campo do Currículo 

na atualidade não se ocupa da escola, não investiga a escola, este Dossiê reúne um conjunto 

de artigos que tem a escola pública como seu foco, sua opção de pesquisa, mas também sua 

opção política. Esperamos que esta venha ser uma opção que se capilarize socialmente, 

ressignificando os entendimentos atuais sobre a escola pública, empoderando professoras e 

professores, reativando formas outras capazes de potencializar a luta política contra todo 

autoritarismo, contra toda tentativa de significar o mundo por meio da negação da alteridade.  
 

 

Correspondência 
 

Alice Casimiro Lopes: Professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 

E-mail: alicecasimirolopes@gmail.com 

 

Tania Delboni: Professora da Universidade Federal do Espírito Santo. 

E-mail: taniadelboni@terra.com.br 

 

 

 

Texto publicado em Currículo sem Fronteiras com autorização das autoras 

 


