
 

Editorial 

Evelyn de Almeida Orlando 

Alexandra Lima da Silva 

 

 

 

Na atualidade, somos marcados por intensas mudanças políticas que têm 

apresentado sérios rebatimentos na educação brasileira. É um tempo de incertezas 

manifestas nos conflitos em torno da elaboração das diretrizes curriculares. Afinal, o 

que é importante ser ensinado nesse novo tempo? Para que? Por quê? Qual a 

importância de uma perspectiva histórica na compreensão sobre a construção dos 

saberes, dos currículos e das práticas? 

Este número do periódico Pensar a Educação em Revista apresenta o artigo Os 

estudos históricos sobre o currículo e as disciplinas escolares: das preocupações com 

as práticas escolares para o mundo da pesquisa acadêmica, escrito por Marcus Aurelio 

Taborda de Oliveira, professor da Universidade Federal de Minas Gerais.  

O texto encara com coragem o desafio, conforme palavras do próprio autor, 

“revisitar alguns marcos da produção no âmbito da História do Currículo e das 

Disciplinas Escolares para, ao vermos atualizado o debate sobre definição curricular, 

pensarmos na trajetória histórica percorrida por essa delicada questão eminentemente 

política”. A partir de um movimento de diálogos diversos, o artigo nos leva a uma 

importante reflexão sobre os usos políticos das diretrizes curriculares. Não há 

neutralidade nos currículos. Há lutas. O currículo é fruto de um tempo. De culturas. De 

visões de mundo. De disputas. De contradições. O currículo não é campo do consenso.  

Ao interrogar a existência de um novo campo, o autor realiza um interessante 

mapeamento em torno das referências fundamentais no debate sobre currículo e 
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disciplinas escolares, a partir de nomes como: Ivor Goodson, Michel Young, Michael 

Apple, Henri Giroux, André Chervel, Jean Hébrard, Anne-Maria Chartier, dentre outros.  

Outro movimento empreendido pelo autor é o questionamento a respeito da 

possibilidade da realização de balanços em temas tão pantanosos e complexos como a 

história dos currículos e das disciplinas escolares. Certamente, a honestidade intelectual 

e a erudição do autor são excelentes contribuições para um debate frutífero e 

consistente.  

Deixamos a todos o convite a uma boa leitura!  

 

 


