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Resumo 

O texto, apresentado a seguir expressa alguns dos pontos tomados como 
nucleares nas discussões que temos feito em atividades de docência e de 
pesquisa na Universidade em torno da categoria currículo. A reflexão em pauta 
aprofunda aspectos acerca da relação entre conhecimento, em sentido amplo, 
e conhecimento escolar e o lugar que o currículo ocupa como mediador dessa 
complexa relação no trabalho da escola. Tomando a chamada transposição 
didática como referência para o debate, defendemos que o conhecimento 
historicamente produzido no âmbito da prática social, quando selecionado para 
tratamento pedagógico por via do currículo, passa fundamentalmente por um 
processo de reconstrução constituindo-se como um saber novo e não apenas 
como transposição ou didatização de um saber já existente. O artigo aponta, 
ainda, para a superação de uma dicotomia que tradicionalmente tem colocado 
o conhecimento escolar como algo apartado dos demais saberes, aspecto este 
que marca a função reprodutora da escola.      

Palavras chave: conhecimento, escola, currículo, transposição didática.  

 

Introdução 

 

As discussões teóricas e a conseqüente produção científica acerca da 

transformação ou transposição dos saberes considerados formais ou científicos 

em saberes escolares vêm crescendo relativamente nos últimos anos. Não 

obstante, essa é uma problemática ainda em aberto no campo do currículo em 

geral e da didática em particular. 

Parece evidente que dentre as muitas e mais variadas funções que a 

escola vem assumindo ao longo da história, uma das mais centrais, se não a 

mais central, é a de ser ela um lugar de produção de saberes. 

Independentemente do fato de os sistemas proporem e as escolas assumirem 

outros papéis/funções considerados por educadores como não essenciais, a 

função de ser ela o espaço legítimo da produção de saberes pode ser 

considerada como uma invariante. 



Outro aspecto que parece destacar-se, sobretudo com o fortalecimento 

das pedagogias críticas a partir da segunda metade do século XX, é o de que à 

escola cabe a função de oportunizar aos estudantes, por intermédio do 

currículo, o acesso aos conhecimentos historicamente produzidos e 

socialmente relevantes. Portanto, a escola, do modo como a concebemos hoje, 

não deve ocupar-se prioritariamente com qualquer outro tipo de saber, senão 

com a produção de saberes formais considerados socialmente válidos. 

Essa leitura sobre o papel da escola esteve fortemente marcada durante 

toda a modernidade e serviu como um pressuposto tanto para os 

conservadores que defendem um currículo pré-estabelecido, prescritivo e 

científico, quanto para os crítico-progressistas que se pautam na idéia do 

fortalecimento de um currículo como política pública que garanta a 

democratização do acesso ao conhecimento como um direito universal.             

Mais recentemente, estudos pós-estruturalistas ou pós-críticos 

realizados no campo do currículo, sustentados na perspectiva de outra matriz 

epistemológica, colocam em debate o problema curricular dos saberes 

escolares e da cultura da escola mais centrados nas questões de gênero, 

cultura e diferença do que propriamente em questões de ideologia, classe e 

poder. O pressuposto que sustenta esta “nova” perspectiva é o da negociação, 

do hibridismo e o da enunciação. Na ótica desse enfoque, o papel da escola se 

altera, uma vez que tanto os objetivos de reprodução social quanto os de 

emancipação política dos sujeitos deixam de ser centrais.          

Embora as constatações referidas acima apontem para respostas 

parciais sobre a questão da função da escola, fica em aberto uma série de 

indagações sobre as quais refletiremos no presente artigo. Dentre as muitas 

perguntas que o campo sugere, elegemos algumas que, a nosso ver, se 

aproximam com o objeto de reflexão em pauta: Os conhecimentos escolares 

presentes no currículo prescritivo/formal, quando devidamente ensinados 

(currículo em ação), podem ser considerados como conhecimentos 

“universalmente válidos”1? E se são considerados quem os considera? Quais 

                                                           
1 Entende-se por conhecimentos universalmente válidos os conceitos produzidos, 
sistematizados e disponibilizados no âmbito da ciência, da arte e da tecnologia.     
  



as implicações da transformação/transposição dos saberes formais em saberes 

escolares no aspecto da formação intelectual dos estudantes? Os 

conhecimentos formais, selecionados para tratamento nos currículos escolares 

visando seu ensino, mantém suas características enquanto conteúdo de 

conhecimento ou são modificados/simplificados/adaptados para transmissão/ 

assimilação/apropriação pelos alunos? Até que ponto o currículo disciplinar, 

geralmente adotado pela escola, cumpre a função de oportunizar o acesso ao 

conhecimento formal?  Em que medida os recursos/instrumentos didáticos, do 

modo como são organizados e utilizados em processos de aprendizagem nas 

escolas, contribuem para que os estudantes se apropriem dos saberes 

formais? Em quais situações, condições e medidas o trabalho de mediação 

pedagógica da atividade docente proporciona o acesso ao conhecimento 

formal universalmente válido? A transposição didática supõe uma passagem 

qualitativa do conhecimento de uma situação a outra ou é apenas uma questão 

de gênero discursivo? Enfim, dada a complexidade do problema, quais 

alternativas curriculares os especialistas vêm apontando para o que na 

literatura pedagógica Michel Verret (1975) denominou “transposição didática”?   

Obviamente que o texto não tem a pretensão de dar conta de todas as 

questões acima arroladas. Compreendamos esse conjunto de indagações 

como um mote para as reflexões que organizaremos no presente artigo. Nossa 

intenção é discutir o papel do currículo no processo de produção e de 

apropriação dos saberes nos movimentos que caracterizam o trabalho 

pedagógico das escolas.     

 

O conhecimento como problemática central do currículo no 
trabalho pedagógico na escola.   

    

Um primeiro ponto que nos parece importante nesse campo é situarmos 

três aspectos: Como se dá o processo do conhecer externamente à escola? 

Como esse conhecimento se transforma de saber formal? E como se dá o 

processo do conhecer na escola por meio da atividade do ensino? Partimos do 

pressuposto que estes são movimentos diferentes em muitos sentidos e que é 

nessas fronteiras, na chamada transposição didática, que a problemática do 

currículo escolar concretamente se mostra.    



Para autores como Young e Whitty (1977); Goodson (1975) e Young, 

(2000), “o currículo como fato designa a idéia de que há um saber externo à 

escola para ser transmitido via currículo. Trata-se do lugar em que o saber 

reificado tende a tomar forma como aquilo que deve ser ensinado”. (Apud, 

MACEDO, 2006, p. 101) 

Num artigo intitulado “Para que servem as escolas” Young (2007) 

levanta uma questão interessante sobre este aspecto. Ele pergunta: que tipo 

de conhecimento é responsabilidade da escola transmitir? Sendo aceito que as 

escolas têm o papel de transmitir conhecimentos, fica implícito que os tipos de 

conhecimento são diferenciados. Em outras palavras, para fins educacionais, 

alguns tipos de conhecimento são mais valiosos que outros e as diferenças 

formam a base para a diferenciação entre conhecimento curricular ou escolar e 

conhecimento não-escolar.  

Antes, porém, de seguirmos a reflexão, precisamos esclarecer nosso 

ponto de vista sobre o que esteja no campo das funções da escola hoje, as 

quais não se limitam à produção e socialização de conhecimento 

formal/científico. Entendemos que essas funções são fundamentais, mas à elas 

devem estar articuladas uma série de outros compromissos, dentre os quais a 

valorização das experiências como saberes de primeira natureza2, de 

fortalecimento das relações sociais e afetivas, o desenvolvimento de 

habilidades,  a valorização de atitudes éticas e estéticas, a ampliação e o 

desenvolvimento de talentos, etc. Portanto, a discussão que está posta não 

refere-se à função social da escola como um todo, mas sim, sobre uma de 

suas funções essenciais, qual seja a da produção de saberes.  

Estudos amplamente conhecidos mostram que existe uma 

distância/diferença entre aquilo que historicamente a sociedade produz como 

cultura (geradora de saberes), o que os pesquisadores, educadores e demais 

profissionais que lidam com geração de conhecimento produzem em atividades 

científicas sem a finalidade de ensino e aquilo que os educadores tomam como 

conteúdo de ensino para socialização em suas disciplinas escolares. Essa 

distância, quando caracterizada nos termos da diferença de conteúdo e de 

                                                           
2 Denominaremos conhecimento de primeira natureza o saber produzido no cotidiano pelos 
indivíduos individual ou coletivamente de maneira informal e não formal. 



forma, se constitui em verdadeiros gaps entre conhecimento do senso comum 

(de primeira natureza), conhecimento formal3 e conhecimento escolar 

resultante da transposição didática.  

Baseados na evidência desses intervalos que, de alguma forma, 

separam conhecimentos de primeira natureza do conhecimento formal e estes 

do conhecimento escolar, poderíamos afirmar que aí reside mais um 

importante desafio de natureza curricular diretamente relacionado com a 

especificidade da função da escola. O desafio é como dar tratamento didático 

aos conteúdos de conhecimento incluindo os três processos (tratamento aos 

saberes informais e não formais, aos formais externos e aos escolares) pelo 

viés da transposição didática sem que haja perdas ou lapsos no acesso, pelos 

estudantes, aos saberes/conceitos socialmente relevantes. Ou seja, como a 

escola pode ser um espaço de produção de saberes formais/científicos e ao 

mesmo tempo valorizar os saberes da experiência (não formais) tratando 

desses movimentos complexos de forma didática? A questão central do 

conflito/desafio é como transformar os conteúdos de conhecimento de primeira 

natureza e os conhecimentos formais em conhecimentos escolares garantindo-

se de alguma forma sua validez científica a valorização das experiências e sua 

relevância social. 

Historicamente a constituição interna do currículo escolar, no aspecto da 

seleção e organização dos conhecimentos escolares para seu ensino, 

sobretudo no caso da escola de Educação Básica, tem sido marcada por uma 

trajetória que pouco tem se alterado. Via de regra, os sistemas educativos e as 

escolas tomam como forma de seleção alguns conteúdos de conhecimento 

produzidos e reconhecidos socialmente os enquadram por via do currículo 

formal nas diferentes áreas ou disciplinas escolares, por vezes até sem a 

participação efetiva do professor e os oferecem como conteúdo de ensino para 

a atividade pedagógica em sala de aula. Essa é a lógica que orientou o 

processo de constituição do currículo disciplinar durante toda a modernidade e 

que ainda se faz presente nos sistemas escolares quando elaboram suas 

propostas de currículo.  

                                                           
3 Denominaremos conhecimento formal/científico o conhecimento produzido em situação de 
pesquisa ou de qualquer atividade intelectual que foi sistematizado sem a finalidade de 
socialização escolar pelo processo de ensino.  



É nessa trajetória, caracterizada pelo percurso entre o saber socialmente 

produzido (conhecimento de primeira natureza e científico) como ponto de 

partida e o conteúdo escolar oferecido nas disciplinas como ponto de chegada 

para o ensino, que reside o problema curricular. Esse percurso geralmente 

conta com a implicação de vários mediadores que, de formas diferenciadas, 

contribuem para modificar o objeto de conhecimento que deverá ser apropriado 

pelo estudante. A natureza e a finalidade da fonte (sujeito ou instituição) que 

gerou o saber; os interesses dos grupos (especialistas e gestores) que fazem a 

seleção dos saberes para inclusão no currículo escolar; os interesses dos 

autores na sistematização desse saber; o tempo transcorrido entre a produção 

do saber e sua transformação em conhecimento escolar; a tradução do saber 

formal/científico de primeira natureza em livro didático; o ponto de vista dos 

autores dos livros didáticos na tradução do conteúdo em conhecimento escolar; 

a subjetividade do educador na abstração dos conteúdos do livro didático; a 

confrontação, pelo professor, entre vários saberes de um mesmo conteúdo de 

conhecimento; a subjetividade do professor na socialização do conhecimento 

em situação de docência e a interpretação desse conteúdo de conhecimento 

pelos estudantes são algumas das mediações que transversam todo o 

movimento de transposição didática e que de muitas formas o modificam.  

Partindo-se dessa lógica, poderíamos afirmar que os conhecimentos 

escolares apropriados pelos estudantes, na verdade, se constituem como 

resultados sempre parciais de articulações mediatizadas entre os saberes da 

experiência e os saberes formais socialmente sistematizados agregados aos 

conceitos/saberes individuais de seus professores.  

Desse modo, os conceitos/conhecimentos escolares objetos de ensino 

podem ser entendidos como totalizações objetivas/subjetivas produzidas nas 

interações entre a experiência (conhecimento de primeira natureza) dos 

estudantes e de seus professores, o conhecimento formal/científico apropriado 

no percurso de formação profissional dos educadores, a inclusão de elementos 

da chamada cultura escolar e as agregações da transposição didática que 

operam na transformação desses conteúdos de conhecimento em saber 

escolar.              



Elizabeth Macedo (2006) ao discutir as diferenças entre o currículo 

prescritivo e o currículo em ação, destaca que o conceito de currículo como 

fato se articula, assim, com o que Forquin (1993) tem denominado de cultura 

escolar, uma cultura didatizada que cumpre ao currículo transmitir. Nessa 

formulação, a cultura é vista como um repertório de sentidos partilhados, 

produzidos em espaços externos à escola. Desse repertório, são selecionados 

e organizados elementos culturais, num processo que envolve didatização, ou 

mediação/transposição didática, que compõem o mosaico a que denominamos 

currículo. O próprio Furquin (1993, p 67) lembra que a cultura da escola não 

deve nos fazer esquecer de um “conjunto de conteúdos cognitivos e simbólicos 

que (...) constituem habitualmente o objeto de uma transmissão deliberada”. 

Obviamente que a discussão sobre cultura escolar não está sendo 

contemplada aqui em função da extensão e da complexidade dessa categoria. 

Mesmo assim, cumpre-nos destacar que o processo curricular denominado 

transposição didática ao realizar esse movimento do conhecimento, produz 

dialeticamente as transformações no interior da cultura escolar ao mesmo 

tempo em que é modificado por ela.  

Bastante conhecido, sobretudo pelos trabalhos de Ives Chevallard, o 

conceito de transposição didática tem sido utilizado para explicar esse 

movimento curricular que transforma saberes externos à escola em saberes 

escolares. Chevallard na obra La transposición Didáctica: del saber sabio al 

saber enseñado (1991) aponta alguns dos principais processos que integram 

esse movimento. Para ele, todo o projeto social de ensino e de aprendizagem 

se constitui dialeticamente pela identificação e designação de conteúdos de 

saberes como conteúdos a ensinar. Os conteúdos de saberes designados 

como saberes a ensinar passam explicita e implicitamente por mediações que 

incluem a tradição evolutiva de seus programas e em geral preexistem ao 

movimento que os marca como tal. Não raras vezes, estes conteúdos de 

conhecimento se constituem como verdadeiras criações didáticas suscitadas 

pelas necessidades do próprio ensino. Um conteúdo a ser ensinado sofre, 

então, um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo adequado 

como objeto de ensino. Esse movimento marca, portanto, a passagem de um 



conteúdo de saber preciso (formal) a uma versão didática a ser ensinada na 

escola. 

De modo geral, o debate sobre a questão curricular no que se refere aos 

tipos de conhecimento que cabe à escola produzir/transmitir/socializar não se 

limita ao campo da didática. Ele tem sido tratado sob a ótica das diferentes 

epistemologias científicas até porque, em última análise, trata-se da 

compreensão do fenômeno do “conhecer” como categoria filosófica e 

pedagógica. Desse modo, encontraremos em diferentes pesquisadores de 

diferentes áreas variados enfoques e/ou denominações sobre este mesmo 

problema – o da transposição do conhecimento extra-escolar para o escolar. 

Em Chevallard (1991) a discussão é centrada na transposição didática; em 

Bernstein (1996) na questão dos domínios e fronteiras do conhecimento 

escolar e não escolar, em Young (2007) no problema da diferenciação do 

conhecimento, em Martha Marandino (2004) na possibilidade de 

reconceitualização do conhecimento, em Lopes (1997) na mediação didática e 

em Rovira e Sanmartí (1998) na possibilidade de uma “ciência escolar”. Como 

se vê, são diferentes denominações e olhares para um mesmo problema.  

Outro aspecto importante nesse campo do debate que vem 

efervescendo a discussão curricular refere-se ao caráter reprodutivo e passivo 

da escola, fenômeno este visto pelos autores que defendem as pedagogias 

críticas, como contradição à sua função mais essencial qual seja a produção de 

saberes. Essa contradição fortemente verificada no interior da escola tem 

ocupado boa parte da produção teórica em currículo, sobretudo, no âmbito da 

sociologia do currículo na vertente francesa e também nos textos de autores 

que discutem currículo na perspectiva pós-estruturalista ou pós-moderna. 

Aceitar a transposição didática como alternativa para a escola num 

mundo inundado pelas tecnologias da informação, onde predominam a 

multiplicidade e a diversidades de saberes humanos, não significaria aceitar 

que esta instituição mantenha-se apenas como espaço de replicação de 

conteúdos/conceitos produzidos alhures?      

A nosso ver, há pelo menos dois modos de interpretar o fenômeno da 

transposição didática. No primeiro deles, o conteúdo de conhecimento 

formal/científico é alterado pelo movimento da didatização sem que se altere o 



seu objeto propriamente dito. Nesse sentido, a modificação é eminentemente 

de enfoque, de gênero discursivo e do nível de profundidade epistemológica. A 

função do currículo nesse processo é a de garantir que os conceitos científicos 

sejam contemplados pelas disciplinas ainda que sofram alterações, sobretudo, 

de forma. A outra interpretação, que nos parece mais pertinente é a de que o 

fenômeno da transposição didática necessariamente produz a passagem de 

um conteúdo de conhecimento a outro, ou seja, na medida em que ele se 

movimenta de um contexto a outro, transforma-se. Assim, a transposição 

didática não seria uma passagem do conhecimento formal/científico ao escolar, 

mas sim a reconstrução do conhecimento em uma nova perspectiva, portanto, 

um novo conhecimento.  

Nesse sentido concordamos com a afirmação de Lopes (1997, p. 231) 

quando expressa,   

o conhecimento escolar é um tipo de conhecimento próprio que 
se caracteriza por ser uma (re)construção do conhecimento 
científico: a didatização não é meramente um processo de 
vulgarização ou adaptação de um conhecimento produzido em 
outras instâncias (universidades e centros de pesquisa). O 
trabalho de didatização acaba por implicar, necessariamente, 
uma atividade de produção original e, por conseguinte, deve-se 
“recusar a imagem passiva da escola como receptáculo de 
subprodutos culturais da sociedade. Ao contrário, devemos 
resgatar e salientar o papel da escola como 
socializadora/produtora de conhecimentos” 

 

Nessa mesma direção Rovira e Sanmartí (1998) advogam por um 

conceito de transposição didática que vai muito além da didatização dos 

conteúdos de conhecimento para tratamento curricular. Elas identificam a 

existência de uma espécie de “ciência escolar” - um movimento de 

reconstrução dos saberes que deve cumprir a condição de selecionar aspectos 

fundamentais de cada teoria ou modelo e, ao mesmo tempo, devem ser 

relevantes e úteis para os alunos. (p. 1) 

A idéia de reconstrução do saber, também defendida por Pedro Demo 

(2004), como tarefa essencial da escola nos parece interessante na medida em 

(re) constitui seu papel fundamental de instituição produtora de saberes. Nesse 

aspecto, o desafio a ser enfrentado é o da condição de que os saberes 



reconstruídos na/pela escola cumpram a função de oportunizar o acesso dos 

estudantes aos conhecimentos formais/científicos que lhes permitam interagir 

num mundo cada vez mais denso e complexo. Essa tarefa exigirá que os 

sistemas de ensino e as escolas repensem seus processos de formação de 

educadores, a organização e a dinâmica curricular e, sobretudo, as formas de 

selecionar, organizar e tratar os conteúdos de conhecimento em processos de 

aprendizagem.    

Compartilhando com os argumentos dos autores que defendem a idéia 

de transposição didática como reconstrução do conhecimento e apoiando-nos 

no pressuposto que o processo de elaboração do conhecimento se dá por 

mediações que incluem relações complexas que os sujeitos estabelecem com 

a realidade, dos sujeitos entre si e deles com os objetos cognoscíveis e que a 

apropriação é sempre uma atividade individual e única porque ocorre 

associadamente aos referenciais da experiência, dos valores, da cultura, enfim, 

do construto de cada sujeito, nos colocamos a favor de um currículo que 

conceba a especificidade do conhecimento escolar como um movimento 

próprio capaz de produzir saberes para além do científico, do senso comum, do 

mítico ou de qualquer outro tipo considerado na classificação da ciência 

moderna. 

 Entendemos que o conhecimento produzido na/pela escola é 

conhecimento socialmente válido não porque é transposto/reconceitualizado, 

mas fundamentalmente porque constitui saber novo, original, com 

características próprias tanto em termos conceituais quanto valorativos.     

É preciso que a escola avance na relação que ela estabelece com o 

conhecimento e conseqüentemente com a produção de saberes. Ela não pode 

limitar-se a (re)produzir conhecimentos com o rótulo de conhecimento escolar 

ou ser um espaço onde os educadores realizam a transposição didática com a 

pretensão que os estudantes tenham acesso aos conteúdos hierarquicamente 

selecionados para tratamento pedagógico. 

Devemos pensar o currículo e a prática escolar como movimentos 

capazes de romper com as históricas dicotomias e com as concepções binárias 

que marcam a lógica vigente no campo educacional. Os intermináveis debates 

em torno da necessidade de aproximação entre ensino e pesquisa, entre 



ensino e aprendizagem, entre conhecimento escolar e conhecimento científico 

e entre teoria e prática pedagógica são exemplos que mostram a extensão e a 

complexidade desse problema. Parte do conflito, a nosso ver, reside no fato de 

ainda concebermos a escola como espaço distinto que tem a responsabilidade 

de dar tratamento pedagógico aos conhecimentos existentes, de realizar 

passagens conduzindo saberes prontos, de “facilitar” a interpretação dos 

chamados saberes científicos pela transposição didática.                                    

   Entendemos a escola como espaço de outros diálogos, de outras 

relações com o conhecimento, dando outros sentidos e significados a seu 

trabalho pedagógico. Nela, o conhecimento formal, o científico, o informal, o de 

senso comum, o mítico ou de qualquer outra natureza devem ser vistos mais 

como pontos de partida do que de chegada, ou seja, eles devem ocupar 

lugares sempre fluidos de diálogo subsidiando e estimulando a produção de 

novos saberes – que sejam particularmente significativos e socialmente 

relevantes. Nesse sentido, o currículo deve constitui-se como um “movimento 

dialético” capaz de romper com as linearidades e dicotomias que ainda marcam 

a organização do trabalho escolar em geral e o processo de ensino em 

particular. Concordando com Macedo (2006) e com Stenhouse (1998) 

precisamos pensar o currículo mais como aquilo que está sendo do que aquilo 

que já foi.  

Assim como pensava Pedro Abelardo já no século XII, entendemos que 

a atividade de ensino não pode limitar-se à socialização do conhecimento 

reproduzindo-o. Para o que está dado como conceito serve mais a atividade de 

transmissão que a de ensino. A nosso ver, o que constitui material e atividade 

de ensino é o conhecimento em processo, é o saber sendo produzido, é o 

problema mais que sua resposta, é a dúvida mais que a certeza. Nessa 

perspectiva, o novo não é transposição - é sempre reconstrução.  

 

Algumas considerações para concluir  

 

Como fizemos referência no inicio do texto, a questão do tratamento 

pedagógico dado ao conhecimento na/pela escola continua em aberto sob 



diversos aspectos. Ainda que a produção teórica no campo do currículo e as 

discussões sobre escola venham se avolumando significativamente nas últimas 

décadas, percebe-se que esta problemática não está vencida sequer no plano 

das formulações teóricas, mantendo-se fortemente presente na prática escolar.  

Tanto os estudos curriculares situados na perspectiva crítica, quanto os 

genericamente denominados de estudos pós-críticos vêm discutindo com 

profundidade a problemática do conhecimento nos planos epistemológico e 

pedagógico. Todavia, boa parte destes trabalhos dedica-se a defender 

posições teóricas em torno de um dos dois pólos a partir dos quais gravitam os 

atuais debates no campo do currículo. Parte deles posiciona-se em favor da 

teoria crítica, enquanto outra argumenta a partir dos pressupostos das teorias 

pós-críticas.  

Essa polaridade que marca a atual fase nos estudos curriculares, a 

nosso ver, tem deixado questões importantes em segundo plano, sobretudo 

aquelas que se referem ao campo específico da organização do trabalho 

pedagógico na escola. Enquanto os estudos centram-se em discutir questões 

relacionadas com classe, ideologia, poder, gênero, cultura e diferença, os 

professores, nas salas de aula, continuam realizando a transposição didática 

do conhecimento do modo como compreendem - muitos deles, certamente, 

distantes desse debate.  

É preciso prestar atenção para que não se reproduza a lógica binária 

que marcou a teoria educacional na modernidade – por um lado as prescrições 

da teoria e por outro a empiria da prática. Acreditamos que os estudos 

curriculares podem auxiliar mais significativamente o processo de mudança 

quando se utilizam de formas discursivas capazes de aproximar as concepções 

da teoria com a materialidade da prática pedagógica. Caso contrário, 

estaremos legitimando a existência desses dois mundos.  
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