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A homologação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, em 2017, trouxe para 

as redes de ensino municipais, estaduais, federal e escolas particulares a necessidade 

de construir ou adaptar os documentos curriculares às aprendizagens propostas pela 

Base. Nesse sentido, estas redes têm, até o início do ano letivo de 2020, o prazo-limite 

para construir ou adaptar seus currículos 

O estudo proposto a seguir insere-se nas ações desenvolvidas nas escolas, visando 

discutir a reelaboração do Referencial Curricular da REME, em conformidade à BNCC. 

 

ESTUDO DO TEXTO 

GALIAN, Cláudia Valentina Assumpção; LOUZANO, Paula Baptista Jorge [entrevista]. 
Michael Young e o campo do currículo: da ênfase no “conhecimento dos 
poderosos” à defesa do “conhecimento poderoso”. Educação & Pesquisa, São Paulo, 
v. 40, n. 4, p. 1109-1124, out./dez. 2014. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022014400400201 

 

APRESENTAÇÃO 

Nesta entrevista, o professor Michael Young discorre sobre os conceitos de 

conhecimento poderoso e conhecimento dos poderosos e argumenta sobre a 

importância das teorias curriculares e a participação de escolas e professores nas 

reformas curriculares, tendo em vista a construção de um currículo comum que 

considere as diferentes identidades culturais e sociais dos alunos e que tenha no 

conhecimento um importante instrumento de transformação social. 

 

OBJETIVO 

Relacionar as proposições do autor sobre o papel da escola e do professor na 

reestruturação do Referencial Curricular da REME, em conformidade com a Base 

Nacional Comum Curricular. 

 

http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022014400400201


   

 
 

ROTEIRO DE ESTUDO 

1 – A partir da leitura do texto, registrar, por escrito, individualmente ou em dupla, a 

visão de Michael Young sobre os seguintes tópicos: 

a) relação entre conhecimento dos poderosos e conhecimento poderoso; 

b) importância das pesquisas sobre currículo para a prática docente; 

c) papel dos professores em uma reforma curricular; 

d) atuação da escola na implementação de um currículo comum. 

 

 

2 – Com base nos apontamentos anteriores, responder, por escrito, às seguintes 

questões: 

a) Quais seriam, no seu componente curricular, os conhecimentos poderosos e 

como abordá-los em sala de aula? 

b) Como os professores podem participar, no espaço escolar, da reelaboração 

curricular, garantindo aos alunos o acesso ao conhecimento poderoso do seu 

componente curricular? 

 


