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RESUMO: O artigo explora as possibilidades interdisciplinares entre território e currículo e tem
como objetivo identificar as produções científicas brasileiras dos últimos dez anos (2008-2018) que
tratam o currículo em uma perspectiva territorial. A metodologia consistiu em uma revisão
bibliográfica sistemática, e o aporte teórico e análise toma como referência autores do campo do
currículo e do território. Os resultados apontam para as conexões teóricas entre esses dois campos de
estudo que exploram, como mostram os artigos analisados as relações identitárias, culturais e de
poder presentes tanto no currículo, como no território.

ABSTRACT: The article explores the interdisciplinary possibilities between territory and curriculum
and aims to identify the Brazilian scientific productions of the last ten years (2008-2018) that treat
the curriculum in a territorial perspective. The methodology consisted of a systematic bibliographical
review, and the theoretical contribution and analysis takes as reference authors of the curriculum and
territory field. The results point to the theoretical connections between these two fields of study that
explore, as the analyzed articles show, the identitary , cultural and power relationships present in
both the curriculum and the territory.

RESUMEN: El artículo explora las posibilidades interdisciplinarias entre territorio y currículo y
tiene como objetivo identificar las producciones científicas brasileñas de los últimos diez años
(2008-2018) que tratan el currículo desde una perspectiva territorial. La metodología consistió en una
revisión bibliográfica sistemática, y el aporte teórico y de análisis toma como referencia autores del
campo del currículo y del territorio. Los resultados apuntan a las conexiones teóricas entre esos dos
campos de estudio que exploran, como muestran los artículos analizados, las relaciones identitarias,
culturales y de poder presentes tanto en el currículo, como en el territorio.
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Introdução

Este artigo toma como objeto de discussão o currículo, temática da qual se ocupam cotidianamente
docentes e discentes na escola, os formuladores de políticas públicas educacionais, e pesquisadores
que ao longo dos anos têm se dedicado a estudos de e sobre currículo.

Estudiosos do campo do currículo denunciam a mais de três décadas que o currículo não é um
instrumento neutro que direciona os processos educativos na escola. Intencionalmente o currículo
carrega intencionalidades. Partindo pois, do pressuposto da não neutralidade do currículo, buscamos
nesse artigo, de cunho bibliográfico, explorar as relações entre currículo e território.

Fazer uma abordagem territorial do currículo envolve desafios, como por exemplo, o epistemológico,
o interdisciplinar e metodológico. O primeiro refere-se à necessidade da compreensão das teorias
sobre currículo e sobre o território. O segundo consiste em estabelecer um diálogo entre os estudos
curriculares, desde uma perspectiva pós-crítica, e, a geografia, através da categoria de território
compreendida como construção social, subjetiva e cultural/simbólica.

Para o enfrentamento desses desafios, utilizaremos como aporte metodológico a Revisão
Bibliográfica Sistemática (RBS) que permite traçar um panorama dos estudos que têm aliado essas
duas temáticas: currículo e território.

O artigo foi organizado em três seções, além desta introdução. A primeira seção realiza uma
abordagem conceitual interdisciplinar entre o currículo e território. A segunda seção descreve como
foi realizada a revisão bibliográfica sistemática, e a terceira apresenta os resultados obtidos e sua
respectiva análise.

Abordagens territoriais do currículo

Antes de apresentar algumas abordagens territoriais do currículo, considerou-se necessário retomar
conceitos e concepções sobre currículo. Segundo, Silva (2007), “uma definição não nos revela o que
é, essencialmente, o currículo: uma definição nos revela o que uma determinada teoria pensa o que o
currículo é” (SILVA, 2007, p. 14).

Seguindo essa linha de raciocínio, o autor sinaliza que, talvez mais interessante do que buscar uma
definição em si sobre o currículo, seja refletir sobre as questões que o campo de estudos do currículo
busca responder. Nesse sentido, Silva (2007), afirma que, inicialmente, uma das perguntas que o
currículo se fazia era sobre o quê ensinar: “A pergunta ‘o quê?’ [...] nos revela que as teorias estão
envolvidas, explícita ou implicitamente em desenvolver critérios de seleção que justifiquem a
resposta que darão àquela questão” (SILVA, 2007, p. 15, aspas do autor).

Portanto, diz o autor, compreende-se que o currículo é resultado de uma seleção e que ligada a essa
pergunta surgem, entre outras, as seguintes: o que eles ou elas devem ser? Qual o tipo de ser humano
desejável para um determinado tipo de sociedade?

Para Silva (2007) o currículo está associado à questão da identidade ou da subjetividade pela sua
própria etimologia:

Se quisermos recorrer à etimologia da palavra ‘currículo’, que vem do latim
curriculum, ‘pista de corrida’, podemos dizer que no curso dessa ‘corrida’
que é o currículo acabamos por nos tornar o que somos. Nas discussões
cotidianas, quando pensamos o currículo pensamos apenas em
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conhecimentos, esquecendo-nos de que o conhecimento que constitui o
currículo está inextricavelmente, centralmente, vitalmente, envolvido naquilo
que somos, naquilo que nos tornamos: na nossa identidade, na nossa
subjetividade (SILVA, 2007, p. 15, aspas e grifos do original)

Para Malta (2013), o termo currículo é usado para “designar o programa de uma disciplina, de um
curso inteiro, ou em um sentido mais amplo, descrito como abrangendo as várias atividades
educativas por meio das quais o conteúdo é desenvolvido, bem como os materiais e metodologias
utilizadas”. (MALTA, 2013, p.342 grifos da autora). Mas, a autora chama a atenção sobre esse tipo
de conceituação e orienta que a melhor definição de currículo é aquela que responde às perguntas
sobre seu pensar e agir a respeito do: Para que ensinar? A quem ensinar? Como ensinar?

Moreira & Silva (2009) entendem que o conceito técnico do currículo adquiriu um novo sentido a
partir da tradição crítica pela qual ele começa a ser relacionado às questões sociológicas, políticas e
epistemológicas. Os autores sinalizam que as perguntas sobre o “o quê” e “o como” do currículo
continuam sendo importantes enquanto estejam atreladas ao “por quê” das formas de organização do
conhecimento. Nesse sentido, tanto Malta quanto Moreira & Silva coincidem em que o currículo não
é um elemento inocente ou neutro. Ele é um artefato social e cultural. Ele está “impregnado de
valores, ideologias, forças, interesses e necessidades. (MALTA, 2013, p.342).

Silva (2007) explica que, na perspectiva pós-estruturalista, o currículo está relacionado com o poder,
na medida que em ele seleciona os tipos de conhecimentos a serem apreendidos pelos sujeitos, e por
isso validados e veiculados pela escola. Portanto, a relação com o poder será determinante para a
diferenciação entre as teorias do currículo tradicionais, críticas e pós-críticas. As teorias tradicionais,
diz o supracitado autor, consideram-se neutras, científicas e desinteressadas. Elas estariam
preocupadas pela organização disciplinar, por isso, as perguntas que as caracterizam são: o quê e o
como ensinar. As teorias críticas e pós-críticas negam que o currículo seja algo neutro e
desinteressado. Elas estão preocupadas com as relações entre saber, identidade e poder. Por isso,
entende-se que as perguntas que as caracterizam sejam: por que este conhecimento e não outro? Por
que privilegiar um determinado tipo de identidade ou subjetividade e não outro?

Entende-se, portanto, que essa nova compreensão de currículo abandona a ideia do mesmo como
algo passivo, pois, uma vez que se assume que são as relações de poder as que regulam seu
funcionamento, ele ganha um caráter dinâmico e impensado em outras épocas. Em definitivo, o
currículo carrega em si uma força transformadora porque é capaz de modificar-se e modificar os
sujeitos que o constituem e para os quais foi pensado.

Essa compreensão de movimento do currículo é descrita, nitidamente, por Paraíso (2010) quando diz
que:

[...] o currículo é um artefato movediço. Ele circula, percorre, move-se,
atravessa vários espaços; desloca-se, desdobra-se. Em seus movimentos, o
currículo acontece: nas escolas, nas salas de aula, na política educacional, nas
propostas político-pedagógicas, nos livros didáticos, nas faculdades de
educação, na formação docente, na pesquisa educacional. (PARAÍSO, 2010,
p. 1)

Esse conceito dinâmico do currículo, assume nos deslocamentos feitos por Gallo (2008) dos
conceitos filosóficos de Deleuze para o campo da educação, um caráter relacional. Ele utiliza a
metáfora do rizoma para melhor entender a multiplicidade de conexões que o currículo proporciona
em um determinado território. Cabe entender, aqui, que a metáfora do rizoma nasce em
contraposição à metáfora tradicional da estrutura do conhecimento da “árvore”.
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Gallo (2008) explica essa metáfora dizendo que o conhecimento, até o surgimento das tecnologias da
mídia e da informática, era compreendido como uma grande árvore, cujas extensas raízes deviam
estar fincadas sobre premissas verdadeiras. Ela representa a concepção mecânica do conhecimento e
da realidade. Essa concepção levou-o a uma fragmentação cartesiana, e trouxe como resultado as
concepções cientificistas do saber. Portanto, podemos entender que as teorias tradicionais do
currículo se enquadram nessa concepção. A metáfora do rizoma, a diferença da árvore, entra nesse
cenário introduzindo uma ideia superadora da hierarquização do saber, pois, nunca há um rizoma,
mas rizomas. Sua principal característica é abrir e conectar pensamentos. Nesse sentido, as teorias
críticas e pós-críticas do currículo podem ser associadas a essa nova concepção, na medida em que
não estão preocupadas com o conteúdo em si, mas com os sentidos e as relações que são
estabelecidos entre os atores que compõem o currículo.

Os princípios básicos do rizoma, segundo Gallo (2009), são: o princípio de conexão, de
heterogeneidade, de multiplicidade, de ruptura assignificante, de cartografia e decalcomania. Nesse
sentido, Paraíso (2010) cria, a partir da metáfora do rizoma, novos conceitos de currículo. Em
primeiro lugar, ela entende que o currículo é sobretudo “diferença em si” (PARAÍSO, 2010, p. 15
grifos da autora). Trata-se de um território da multiplicidade de todo tipo, de disseminação de
saberes, de encontros variados, de composições caóticas, de acontecimentos insuspeitados, entre
outros. Para ela, “o currículo é, por natureza, rizomático, porque é território de proliferação de
sentidos e multiplicação de significados” (PARAÍSO, 2010, p 15). Ela explica que mesmo que
existam os poderes para controlar essa diferença, haverá vazamentos.

Por tudo isso, a autora se propõe a repensar o currículo como possibilidade de vazamentos e escapes
por meio das bifurcações, celebrando, assim, o jogo da diferença. A novidade que ela traz é
justamente priorizar essa diferença, em vez, da identidade. Mas, diferença no sentido deleuziano, ou
seja, como um sistema de diferenças dentro da coisa em si, e, não como diferença entre os entes.
Compreende-se essa diferenciação como movimentos de criação. Para essa autora, a pergunta sobre o
currículo seria uma diferente das que já foram feitas pelas teorias do currículo. A pergunta que
deveria ser feita seria: o que faz um currículo movimentar-se?

Por outro lado, Paraíso (2010) enfatiza a ideia de currículo como um processo de construção coletiva
e como um instrumento intrínseco das relações de um grupo quando afirma que:

O currículo é formulado, discutido, debatido, praticado, avaliado, pesquisado,
analisado. O currículo não é pouca coisa. Ele faz parte, diretamente, da vida
daquelas pessoas que como ele se ocupam; daquelas que o perseguem. Ele
faz parte, também, da vida daquelas pessoas com as quais ele se ocupa,
daquelas que ele persegue. (PARAÍSO, 2010, p.1)

Toda essa compreensão sobre currículo leva-nos a entender que existam forças internas que
possibilitam as diversas transformações dos sujeitos para os quais está destinado, assim como das
relações que se estabelecem com os diversos territórios que o constituem. Souza, Meireles e Bicalho
(2015) explicam que na perspectiva dos estudos territoriais, o território adquire um sentido diferente
do meramente material. A partir dos anos de 1980, os estudos sociológicos e sobre
interdisciplinaridade, segundo as autoras, permitiram compreender que “modos de vida, relações de
poder, identidades e culturas podem ser entendidos como processos de constituição de território”.
(SOUZA, MEIRELES E BICALHO, 2015, p.135).

Podemos entender esse território como um espaço de relações, mas também de grandes tensões.
Arroyo (2011) no seu livro “Currículo, território em disputa” compreende que o modelo tradicional
de currículo entrou em crise, pois, os professores e os alunos não só querem ser reconhecidos como
docentes e discentes dos conhecimentos dos currículos, mas exigem ser reconhecidos como sujeitos
de experiências sociais e de saberes que requerem ter vez e voz, no território dos currículos.
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O território, aqui, mencionado extrapola o conceito tradicional compreendido como “um pedaço de
terra apropriado, dentro dos limites de uma jurisdição político-administrativa” (COSTA; ROCHA,
2010, p. 46). Trata-se, sobretudo, de uma categoria de análise, tal como os estudos territoriais nos
propõe. Segundo Costa; Rocha (2010), o conceito foi tornando-se cada vez mais complexo e
abrangente, pois iniciaram-se estudos e análises do território nas dimensões sociais, culturais,
simbólicas, econômicas, de controle e de poder. Os autores supracitados explicam que tais avanços
na compreensão do conceito de território abriram novos horizontes de pesquisas a partir do seu uso e
apropriação.

Haesbaert & Bruce (2002), explicam que, na filosofia Deleuze e Guattari, o território é uma
articulação entre os sentidos etológico, subjetivo, sociológico e geográfico do conceito, como um
agenciamento[i] entre seres, fluxos e matérias. Então, o território estaria construído por dois tipos de
agenciamentos: agenciamentos coletivos de enunciação (expressão) e agenciamento maquínicos dos
corpos (conteúdo). O primeiro diz respeito aos enunciados, a um regime de signos, a uma máquina
de expressão cujas variáveis determinam o uso dos elementos da língua. Portanto, nos remete ao
sujeito produtor desses signos compartilhados, à linguagem, palavras e símbolos. O segundo deve ser
entendido como uma relação que se constrói pela mistura entre os corpos humanos, animais e
cósmicos numa sociedade, ou seja, máquinas sociais. Existem, ainda outros dois elementos que
configuram esse território na perspectiva deleuziana, e que são a desterritorialização e
reterritorialização. O primeiro movimento abandona o território, o segundo o constrói, posto que para
Deleuze e Guattari, conforme argumenta Haesbaert & Bruce (2002), indissociáveis.

Tomando como referência esse aporte teórico, nas próximas seções apresentamos o movimento feito
de análise da produção acadêmica em suas articulações com o território.

Metodologia utilizada

Para alcançar o objetivo de identificar as produções científicas brasileiras dos últimos dez anos
(2008-2018) que tratam o currículo em uma perspectiva territorial, utilizou-se a metodologia de
revisão bibliográfica sistêmica no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES). Este portal de periódicos é uma biblioteca virtual que reúne e
disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil, de forma criteriosa, a produção científica
nacional internacional.

A revisão bibliográfica sistemática (RBS), segundo Conforto, Amaral e Silva (2011), permite mapear
trabalhos publicados em um tema de pesquisa específico para que o pesquisador possa elaborar uma
síntese do conhecimento produzido sobre o assunto. Segundo os autores a

Revisão bibliográfica sistemática é o processo de coletar, conhecer,
compreender, analisar, sintetizar e avaliar um conjunto de artigos científicos
com o propósito de criar um embasamento teórico-científico (estado da arte)
sobre um determinado tópico ou assunto pesquisado (CONFORTO,
AMARAL e SILVA, 2011, p.3)

Reconhecendo a importância da RBS, os autores supracitados afirmam que ela é um instrumento
fundamental para iniciar qualquer projeto de pesquisa, pois, contribui para:

•Ajudar o pesquisador no dimensionamento e compreensão do corpo de
conhecimento referente a um determinado assunto, incluindo identificar
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pesquisas que já foram realizadas, o que falta pesquisar, quais são as lacunas;

•Prover um embasamento teórico sólido para o estudo proposto, como
complemento ao item anterior;

•Prover evidência e o devido embasamento para o problema de pesquisa que
guiará a investigação;

•Apresentar as devidas justificativas para a condução o estudo, e qual a
contribuição original para o corpo de conhecimento e/ou teoria;

•Contribuir para melhor definir e estruturar o método de pesquisa, objetivos e
questões para o estudo proposto (CONFORTO, AMARAL e SILVA, 2011,
p.4).

A busca no Portal de Periódicos da CAPES iniciou-se abrindo um cadastro de pesquisa no site.
Criou-se paralelamente um quadro para registro dos resultados que determinavam os seguintes
aspectos a serem considerados em relação aos artigos: Referência bibliográfica por ano de
publicação, objeto de estudo, problema da pesquisa, objetivo geral, referencial teórico, hipótese,
metodologia, principais resultados e observações a serem feitas após a leitura de cada artigo.

A RBS passou por dois momentos de buscas. No primeiro exercício, utilizaram-se as palavras
Currículo & Território como tema de assunto de pesquisa, dos últimos dez anos como sinalizado no
início deste texto. Os descritores para a busca foram: artigos, língua portuguesa, revisados por pares,
no tópico ‘Education’ e ordenados na referência ‘data- oldest’. Essa primeira busca identificou 67
artigos.

Em um segundo momento, no intuito de dar maior ênfase à categoria de território, as palavras usadas
como assunto de pesquisa foram invertidas. Portanto, lançou-se na barra de buscas, primeiro, a
palavra Território e, depois, Currículo. Dos filtros utilizados no primeiro exercício, usaram-se os
mesmos, mas trocou-se o tópico ‘education’ por ‘Currículo’ e a referência de ‘date-oldest’ pelos
“mais acessados”. Como resultado encontraram-se 15 artigos, dos quais 12 eram novos e 3 estavam
já presentes na busca anterior, e foram descartados.

Os critérios para o estudo dos 79 artigos foram os seguintes: escolher unicamente as produções
brasileiras que tratam a questão do currículo dentro do campo conceitual de território. Identificar
esses critérios só foi possível na leitura sistemática de cada artigo. A seguir, apresentar-se-ão alguns
aspectos importantes dos 79 artigos.

Aspectos encontrados nos artigos

O primeiro aspecto considerado nesta análise é a data de publicação. Dos 79 artigos destaca-se que o
ano com maiores publicações sobre temáticas que abordam o currículo e o território foi o ano de
2016 com 17 produções. Em 2008 encontrou-se 1 artigo, em 2009 somente 2, em 2010 subiu para 7
produções, em 2011 a 2013 foram 4 em cada ano, em 2014 chegaram a 10, em 2015 produziram-se
14, em 2017 foram 9 e em 2018, 7 artigos.

Embora, tenham-se utilizado como filtro de pesquisa artigos produzidos no Brasil, descobriu-se que
o fato de estarem escritos em língua portuguesa não era suficiente para determiná-los como
produções de pesquisadores ou de pesquisas feitas no Brasil. Foi necessário identificar a origem dos
pesquisadores e de suas universidades de vínculo, assim como, o espaço físico de cada pesquisa. Dos
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79 artigos analisados, somente 52 eram trabalhos acadêmicos brasileiros, 12 eram chilenos, 4
mexicanos, 4 colombianos, 2 espanhóis, 2 uruguaios, 1 argentino, 1 francês e 1 português.

Outro dado importante da pesquisa é a quantidade de artigos encontrados que realmente respondem
ao critério estabelecido para a análise. Dessa forma, dos 79 artigos levantados, um total de 32 artigos
(40,50%) tratam a questão do currículo em si mesma e a temática sobre o território não aparece nem
no título, nem no assunto. Portanto, esses artigos não foram contemplados para o presente estudo e,
consequentemente, foram retirados da pesquisa.

Dos restantes 47 artigos, o território comparece como um aspecto físico em 24 artigos (30,40%),
identificando-se com o território nacional ou como uma referência local onde as políticas educativas
acontecem.

Os artigos que fazem uma abordagem territorial para além dos aspectos físicos equivalem ao 29,10%
do total pesquisado, ou seja, a 23 artigos de um total de 79 trabalhos encontrados.

Os 23 artigos encontrados que se enquadram dentro do assunto de pesquisa proposto por este texto,
não são todas produções brasileiras. Assim sendo, foi necessário realizar uma nova seleção antes de
completar a identificação definitiva dos artigos desejados.

A RBS encontrou dentro desses últimos 23 artigos, 17 produções brasileiras, cujas referências se
encontram no anexo (anexo 1). Das restantes produções 3 eram de origem chilena, 1 espanhola, 1
argentina e 1 colombiana.

O principal foco desta pesquisa consistiu em analisar de que forma o território comparece em relação
ao currículo. Nesse sentido, os artigos definem o território como um espaço socialmente construído e
ocupado. Território, em sua dimensão objetiva, mas também subjetiva e simbólica, que pode afetar
os indivíduos desde os limites do próprio corpo, assim como pelas diversas relações de poder que
nele se estabelecem. Apontamos alguns trechos dos autores analisados que exemplificam o
tratamento feito ao território:

As abordagens culturais do currículo mudaram nosso modo de compreender,
pesquisar e fazer o currículo. Passadas quase duas décadas de utilização de
aportes culturais no campo curricular brasileiro, o currículo definitivamente
passou a ser visto em sua relação com a cultura: como espaço de contestação,
conflitos e negociações culturais; como território em que os diferentes grupos
culturais constroem suas identidades em meio a relações de poder de
diferentes tipos (PARAÍSO, 2008, p.113)

Outro foco dos textos analisados realça a relação território-identidade no desafio de implantação de
uma proposta pedagógica para ensino da matemática nas escolas das Ilhas do Litoral Paranaense:

Uma pergunta bastante razoável de quem lê ou ouve algo como ‘Proposta
Pedagógica para as Escolas das Ilhas do Litoral Paranaense’ seria: afinal,
porque uma proposta pedagógica específica para as escolas das ilhas do
litoral paranaense? [...] Ou seja, é necessário compreendermos que as ilhas do
litoral paranaense, assim como o currículo são territórios em disputa que
estão diretamente ligados à constituição das identidades dos povos que ali
habitam. Povos que, neste caso, são definidos como Povos e Comunidades
Tradicionais [...] Ou seja, o território se destaca como elemento fundamental,
não apenas de constituição, mas de continuidade das identidades grupos [...]
Entendido dessa forma, portanto, o currículo também se apresenta como
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fundamental na formação de identidades (ZANLORENZI; OLIVEIRA, 2017,
p. 212-213, aspas do original)

Na área da saúde, um dos artigos analisados refere-se ao território na sua dimensão
simbólica-cultural quando afirma:

A concepção de território adotada se constitui pela revisão literária e pela
compreensão de território como o espaço onde se verifica a interação
população-serviço de saúde no nível local, caracterizando-se por uma
população de condições de vida, saúde e acesso aos serviços específicos,
vivendo em tempo espaço determinados, com problemas de saúde definidos,
e que interage com os gestores das distintas unidades prestadoras de serviço
de saúde [...] O território carrega sempre, de forma indissociável, uma
dimensão simbólica ou cultural em sentido estrito e uma dimensão material,
de natureza predominantemente econômica e política ( TAOSSI; LEWGOY,
2015, p. 453)

O seguinte fragmento exemplifica o tratamento do currículo como um território de transição da vida
diária, como um espaço vivido, portanto, onde se tecem relações diversas entre docentes e discentes,
assim lugar de tensões e contradições:

Este artigo tem por objetivo analisar alguns aspectos relacionados a uma
investigação sobre o cotidiano da Escola Pública de Ensino Fundamental,
como território de trânsito e transição na/da vida diária, na qual os sujeitos se
apresentam por inteiro-onde Professores se relacionam com alunos e formam
um gradiente complexo de relações, interações e contradições demarcadas,
de um lado, pelo campo formal do Currículo Oficial de Disciplinas Escolares
e, de outro, pelo lado líquido e escorregadio das relações informais que fazem
parte das experiências vividas por esses sujeitos (PAIXÃO; NUNES, 2015, p.
521)

O território é compreendido como um elemento importante na construção do currículo que, por sua
vez, aparece como um dispositivo legal que não fica ancorado às tensões capitalistas do poder, mas
que considera as vivências, as identidades, as culturas e subjetividades dos sujeitos para os quais se
orientam os saberes e a organização escolar como um todo.

Evidentemente, estamos diante de produções que se enraízam na compreensão do currículo com base
pós-crítica. Silva (2007) estabelece uma diferença importante entre as teorias críticas e pós-críticas.
Elas nasceram em contestação às teorias de currículo tradicionais, mas os princípios que as
sustentam têm focos diferentes.

As teorias críticas concebem o currículo como uma construção histórica e social que reproduz
ideologicamente a forma capitalista de organização social. Essa contingência social e histórica divide
o currículo em matérias, em intervalos de tempos, estabelecendo uma organização hierárquica. Por
isso, para essas teorias, “o currículo é, em suma, um território político” (SILVA, 2007, p. 148).
Assim, compreende-se que esse currículo lutava por libertar-se das amarras das relações de poder
inerentes ao capitalismo.

Em contrapartida, afirma Silva (2007), as teorias pós-críticas, fundamentadas nas teorias
pós-estruturalistas da linguagem e nos processos de significação, não desconsideram o currículo fora
das relações de poder descrito e analisado pelas teorias críticas; nelas o poder não desaparece, mas
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transforma-se. Ambas teorias ensinaram que o “currículo é uma questão de saber, identidade e
poder” (SILVA, 2007, p. 147), mas de formas diferentes. Assim, o mapa do poder, se estende às
questões de raça, etnia, gênero e sexualidade. As teorias pós-críticas questionam o conhecimento
dado como verdadeiro, o reposicionam no campo da significação e compreendem que a subjetividade
é sempre uma construção social.

Pacheco (2013) coincide com Silva (2007) sobre o denominador comum dessas teorias, explicitando
que seriam: a valorização da subjetividade, a supremacia do pessoal em relação ao social, a
descrença nas metanarrativas[ii] ou discursos unificadores em geral, a identidade e emancipação como
expressões da essência das individualidades do sujeito. O autor entende que a emancipação é
compreendida nas teorias pós-estruturalistas não como algo reativo às estruturas sociais e políticas,
mas como algo “marcadamente pessoal”, contribuindo “para abrir novos espaços possíveis para a
ação humana, em particular à ação do (a)s mais dominado (a)s” [...],e rejeitando o destino de
menorização e esquecimento que o estruturalismo lhe trouxera” (PACHECO, 2013, p. 13). Para
todas as formas, Pacheco conclui que o papel da teoria, na atualidade, é a de ser esclarecedora:

Quer dizer, assim, que a teoria (pós) crítica tem presentemente a tarefa de, no
caso das práticas curriculares, analisar de que modo a racionalidade irracional
da lógica de mercado induz a ações concordantes com a racionalidade
tyleriana e deslegitima o papel do sujeito e da diferença ligada à
subjetividade. Para isso, é possível reconhecer a existência de uma
abordagem curricular de mercado, cuja análise necessita de ser pensada a
partir de pressupostos muito diversos, pois as orientações administrativas e
políticas têm revelado o primado do econômico e social sobre o pessoal. Este
é um desafio que este artigo acaba de fortalecer (PACHECO, 2013, p.18).

Da mesma forma, Silva (2007) complementa dizendo que, depois das contribuições feitas pelas
teorias críticas e pós-críticas, “não podemos mais olhar para o currículo como a mesma inocência de
antes” (SILVA, 2007, p. 150). Ressalta-se a seguir uma definição feita pelo professor Tomaz Tadeu
da Silva, no final do livro “Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo”, se
relaciona, integralmente, a perspectiva territorial repensada pela geografia humana, em uma
perspectiva mais recente:

Currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O
currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa
vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é
texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade (SILVA,
2007, p. 150 grifos do original).

Dentro do campo disciplinar da geografia, Haesbaert (2004) afirma que o território está relacionado
com poder, no sentido concreto, e como dominação, no sentido simbólico.

Desde a origem, o território nasce com uma dupla conotação, material e
simbólica, pois etimologicamente aparece tão próximo de terra-territorium
quanto de terreo-territor (terror, aterrorizar), ou seja, tem a ver com
dominação (jurídico-política) da terra e com a inspiração do terror, do medo
– especialmente para aqueles que, com esta dominação, ficam alijados da
terra, ou no ‘territorium’ são impedidos de entrar. Ao mesmo tempo, por
extensão, podemos dizer que, para aqueles que têm o privilégio de usufruí-lo,
o território inspira a identificação (positiva) e a efetiva ‘apropriação’.
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(HAESBERT, 2004, p. 1, aspas do original)

Haesbaert; Limonad (2007) explicam que falar do sentido material-funcionalista do território é o
exercício do poder no controle da mobilidade via fortalecimento de fronteiras, quanto ao controle
econômico na restrição para a produção, a circulação e o consumo. Em relação ao sentido simbólico,
o território “pode moldar identidades culturais e ser moldado por estas, que fazem dele um
referencial muito importante para a coesão dos grupos sociais” (HAESBAERT; LIMONAD, 2007, p.
49).

Por tudo o que foi desenvolvido, observamos que os artigos selecionados para análise tratam o
currículo e o território não como conceitos separados, mas intrinsecamente ligados e implicados.

Um último aspecto importante encontrado na RBS foi a identificação das áreas de conhecimentos
que trataram o currículo e sua relação com o território para além da compreensão meramente física.
Desse análise identificou-se 1 artigo sobre Estudos Geográficos, 4 sobre Estudos Curriculares, 1 da
área de Estudos Etnomatemáticos, 1 sobre Educação em Tempo Integral, 1 sobre Educação do
Campo, 6 eram da área da Educação Superior e Saúde, 2 da Educação Básica e 1 da Educação
Infantil. Conclui-se, por esses dados, que a área do conhecimento que mais artigos produziu por esta
abordagem foi a área de Educação Superior e Saúde, com 6 artigos.

Considerações finais

Currículo e Território compareceram, neste trabalho, epistemologicamente, como longos processos
de construção social, política e cultural das identidades, encontronando-se nos dois, intricadas
relações de poder.

A partir da análise dos artigos é possível afirmar que as produções acadêmicas tratam o Currículo
como um território em processo de construção, o que não significa desconsiderar todos os outros
aspectos descritos, enfatizam a necessidade de não perder de vista os sujeitos alvos de sua construção
e as múltiplas experiências que são realizadas nos territórios nos quais estão inseridos.

A revisão de literatura sobre território, ainda que parcial, evidencia contribuições desse campo
possíveis de ampliar as perspectivas teóricas, sobre currículo e a sua impregnação na escola, posto
que ela também é um território constituído no e pelos sujeitos que nela convivem. Esses autores nos
levam a refletir sobre o espaço como intrinsicamente relacionado às identidades e culturas.

Ao longo da história, o currículo tem sido discutido sob diferentes perspectivas. Trata-se de um tema
complexo pela sua historicidade e epistemologia, assim como, pelo seu impacto na formação integral
dos sujeitos. Falar de currículo implica, por sua vez, reconhecer que existem diversas tensões, mas,
também, aproximações entre os envolvidos no seu processo de construção. Significa, também,
refletir que o mesmo se constrói em territórios que se encontram constituídos das identidades dos
sujeitos, de histórias, memórias e tensões. Retomando Miguel Arroyo (2011) pode se afirmar que o
currículo é território em disputa.
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Anexo 1

N º ARTIGOS BRASILEIROS
ANALISADOS

OBSERVAÇÕES ÁREA DE
CONHECIMENTO

1

FERNANDES, A.C. ; Gebran, R.
A. Geografia e Prática Social:
Configurações no espaço da
escola. Revista Acta
Scientiarum. Education (Uem),
July, 2010, Vol.32(2), P.255(8).

Território socialmente
produzido como novo
paradigma da geografia.

Estudos Geográficos

2

RIBEIRO, Carlos Dimas Martins
et al. O trabalho de campo como
dispositivo de ensino, pesquisa e
extensão na graduação de
Medicina e Odontologia. Revista
Interface: Comunicação Saúde
Educação, 2013, Vol.17(47),
p.957(11).

Reconhecimento teórico-prático
do território por parte os
estudantes.

Educação Superior e
Saúde

3

SOUZA, Cinoélia Leal de;
ANDRADE, Cristina Setenta.
Saúde, meio ambiente e
território: uma discussão
necessária na formação em
saúde. Revista Ciênc. saúde
coletiva, Rio de Janeiro , v. 19,
n. 10, p. 4113-4122, Oct. 2014 .

A concepção de território nas
disciplinas/módulos de Saúde
Coletiva é inferida enquanto
espaço dinâmico de produção
do cuidado em saúde e
desenvolvem práticas em áreas
de abrangência da estratégia
saúde da família.

Educação Superior e
Saúde

TOASSI, Ramona Fernanda
Ceriotti ; LEWGOY, Alzira
Maria Baptista. Práticas
Integradas em Saúde I: uma

O território carrega sempre, de
forma indissociável, uma
dimensão simbólica ou cultural
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4 experiência inovadora de
integração intercurricular e
interdisciplinar. Revista
Interface: Comunicação, Saúde
Educação, 01 June 2015,
Vol.20(57), pp.449-461

em sentido estrito e uma
dimensão material, de natureza
predominantemente econômica
e política.

Educação Superior e
Saúde

5

ORTIZ, Leodi Conceição
Meireles; FREITAS, Soraia
Napoleão. O currículo da classe
hospitalar pioneira no Rio
Grande do Sul. Educação &
Realidade, 01 June 2014,
Vol.39(2), pp.595-616.

Território compreendido como
componente curricular na
construção do
ensino-aprendizagem dos
estudantes da saúde.

Educação Superior e
Saúde

6

AMARAL, M. C.a S do;
PONTES, A.G.V; SILVA, J.V e.
O ensino de Educação Popular
em Saúde para o SUS:
experiência de articulação entre
graduandos de enfermagem e
Agentes Comunitários de Saúde.
Revista Interface (Botucatu),
Botucatu , v. 18, supl. 2, p.
1547-1558,2014.

Território compreendido como
componente curricular na
construção do
ensino-aprendizagem dos
estudantes da saúde.

Educação Superior e
Saúde

7

VASCONCELOS, Michele de
Freitas Faria de et al. Entre
políticas (EPS-Educação
Permanente em Saúde e
PNH-Política Nacional de
Humanização): por um modo de
formar no/para o Sistema Único
de Saúde (SUS). Interface:
Comunicação Saúde Educação,
2016, Vol.20(59), p.981

Território compreendido como
componente curricular na
construção do
ensino-aprendizagem dos
estudantes da saúde.

Educação Superior e
Saúde

8

PARAÍSO, Marlucy Alves.
Composições curriculares:
culturas e imagens que fazemos e
que nos fazem.Revista ETD:
Educação Temática Digital,
2008, Issue 9, pp.108-125.

O currículo encontra-se
povoado por culturas e imagens
diversas. Os modos como tais
culturas e imagens são vistas,
percebidas e tratadas tanto
podem limitar como facilitar
que composições
potencializadoras sejam
produzidas nesse território.

Estudos Curriculares

9

PARAÍSO, Marlucy Alves.
Diferença no currículo. Revista
Cadernos de Pesquisa, 2010,
Vol.40(140), pp.587-604.

Um currículo é diferença por
natureza. Um currículo é, por
natureza, rizomático, porque é
território de proliferação de
sentidos e multiplicação de
significados.

Estudos Curriculares

Inspirados em Bachelard,
segundo o qual o ensino deve
estar voltado para aquilo que
pensamos sobre determinado
fato científico, e não para o
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11

GAZZINELLI, Maria Flávia et
al. Pontos, conexões e costuras:
tecendo uma experimentação a
partir da pedagogia científica de
Bachelard. Interface
(Botucatu), Botucatu, v. 20, n.
59, p. 1063-1076, Dec. 2016 .

acúmulo de conhecimentos,
criamos a sequência de
momentos que comporiam a
experimentação. Essa ruptura
caracteriza a capacidade de os
seres se desterritorializarem, se
engajarem em linhas de fuga
capazes de promover rupturas
com o território anteriormente
estabelecido e ensejarem
tentativas de reorganização do
que foi apreendido, para
recomposição e criação de
sentidos.

Estudos Curriculares

12

AMARAL, Mirian Maia do ;
DOS SANTOS, Edmea Oliveira.
Biopolíticas de currículo: notas
de uma pesquisa-formação na
Cibercultura/ Biopolíticas de
currículo: notas de una
investigación-formación en la
cibercultura. Revista Acta
Scientiarum. Education. (UEM),
2018, Vol.40(2)

Escola como território
micropolítico. Estudos Curriculares

13

JAEGER, Angelito Alice;
Jacques, Karine. Masculinidades
e docência na educação infantil.
Revista Estudo Feministas, 2017,
Vol.25(2), p.545(26)

Território/territorialidades
Masculinas e femininas. Educação Infantil

14

PAIXÃO, Carlos Jorge ;
NUNES, Cely Costa. No
território do ensino fundamental:
Demarcações no currículo da
cultura como experiência vivida
de professores. Revista
E-curriculum, 2015, Vol.13(3),
p.519-533.

Trata-se de uma investigação
sobre o cotidiano da Escola
Pública de Ensino
Fundamental, como território
de trânsito e transição na/da
vida diária, na qual os sujeitos
se apresentam por inteiro - onde
Professores se relacionam com
alunos e formam um gradiente
complexo de relações.

Educação Básica

15

CHAGURI, J.P. As vozes de
uma política de ensino de língua
estrangeira moderna na educação
básica no Estado do Paraná.
Revista Acta Scientiarum.
Education (UEM), July, 2010,
Vol.32(2), p.225(12).

Esta chave é a filosofia do
signo, a filosofia da palavra,
enquanto signo ideológico por
excelência. O signo ideológico
é o território comum, tanto do
psiquismo quanto da ideologia;
é um território concreto,
sociológico e significante. É
sobre este território que se

deve operar a delimitação das
fronteiras entre a psicologia e a
ideologia. O psiquismo não
deve ser uma réplica do
universo, e este não deve servir

Educação Básica
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como simples indicação cênica
acompanhando o monólogo
psíquico. (BAKHTIN, 2006, p.
58).

16

ZANARDI, Teodoro Adriano
Costa. Educação Integral, Tempo
Integral E Paulo Freire: Os
Desafios Da Articulação
Conhecimento-Tempo-Território.
E-curriculum, 2016, Vol.14(1)

Uma proposta curricular, com
base na pedagogia de Freire,
tem importante colaboração
para uma educação integral que
proporcione o enfrentamento
desta nova configuração do
tempo-território escolar.

Educação em Tempo
Integral

17

ZILIANI, R. L. M. ; OSÓRIO,
A. C. N. Artes em
profissionalizar: programações
do centro de educação rural de
Aquidauana, Estado do Mato
Grosso do Sul. Revista Acta
Scientiarum. Education (UEM),
July, 2010, Vol.32(2), p.287(10).

Território como espaço
construído e ocupado.
Território, em sua dimensão
objetiva, mas também subjetiva
e simbólica, que pode afetar os
indivíduos desde os limites do
próprio corpo.

Educação do Campo

10

ZANLORENZI, Marcos;
OLIVEIRA, Anderson Martins.
Educação Matemática em
territórios contestados: um
currículo diferenciado para as
ilhas do litoral do Paraná.
Educação Matemática
Pesquisa, 2017, Vol.19(3), p.
209-229.

Desafios de uma proposta
pedagógica diferenciada de
Educação Matemática para as
escolas das do litoral
paranaense.

Estudos
Etnomatematicos

Notas de rodapé

[1] Segundo o próprio Deleuze, “um agenciamento comporta dois segmentos, um de conteúdo, outro
de expressão. De um lado ele é agenciamento maquínico de corpos, de ações e de paixões, mistura de
corpos reagindo uns sobre os outros; de outro, agenciamento coletivo de enunciação, de atos e de
enunciados, transformações incorpóreas atribuindo-se aos corpos. Mas, segundo um eixo vertical
orientado, o agenciamento tem ao mesmo tempo lados territoriais ou reterritorializados, que o
estabilizam, e pontas de desterritorialização que o impelem" (ZOURABICHVILI, 2004, p.8).

[2] Segundo Lyotard (201a), “na sociedade e na cultura contemporânea, sociedade pós-industrial,
cultura pós-moderna, a questão da legitimação do saber coloca-se em outros termos. O grande relato
perdeu sua credibilidade, seja qual for o modo de unificação que lhe é conferido: relato especulativo,
relato da emancipação” (LYOTARD, 2013, p. 69). Com isso, ele queria dizer que a experiência da
pós-modernidade decorreria da perda de nossas crenças em visões totalizantes da história, que
prescreviam regras de conduta política e ética para toda a humanidade. Exemplos de metanarrativas
são as da filosofia iluminista, que acreditava que as razões levariam o homem à felicidade,
emancipando a humanidade dos dogmas, mitos e superstições dos povos primitivos, e o marxismo
que acreditava que a história era impulsionada pelo confronto entre duas classes contraditórias, a
burguesia e o proletariado, que resultaria, ao fim da revolução do proletariado, numa sociedade sem
classes, de plena liberdade e igualdade: o comunismo. Lyotard (2013) baseia-se no conceito de jogos
de linguagem, de Wittgenstein, para afirmar que a legitimação dos saberes só pode ser local e
contextual. Assim como a linguagem só adquire sentido quando usada, isto é, quando se torna um
"lance" em um jogo específico, os saberes também, para Lyotard, são justificados por consensos
provisórios e parciais.
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