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I. Introdução

Muitos têm sido os significados atribuídos aos termo Currículo, na busca de
caracterizarem-se os mecanismos pedagógicos e ideológicos a que são submetidos os
atores e atrizes envolvidos/as, direta e indiretamente, nesse processo.

Na tentativa de explicar os motivos dessa diversificação de significados, Domingues
parece encontrar uma resposta em Thomas S. Kuhn, ao acreditar que isto se devia a
uma discordância instalada na comunidade de curriculistas (1986), resultante das
diferenças de visões e práticas científicas que se constituem dinamicamente no interior
dos paradigmas científicos.

Esse autor considerava tal discordância vital, pois pensava que  os conflitos provocados
por essas diferenças de concepção e práticas paradigmáticas seriam capazes de
conduzir a um refinamento, à revisão e à criação de idéias e prevenirá a cristalização e
o dogmatismo de um paradigma (DOMINGUES, 1986, p.44).

Dez anos depois, SACRISTAN e GOMES parecem concordar, em parte, com a leitura
de Domingues. Para estes, o conceito de currículo é bastante elástico;

poderia ser qualificado de impreciso porque pode significar coisas distintas,
segundo o enfoque que o desenvolva, mas a polissemia também indica
riqueza neste caso porque, estando em fase de elaboração conceitual,
oferece perspectivas diferentes sobre a realidade do ensino. Em primeiro
lugar, se o currículo faz alusão aos conteúdos do projeto educativo e do
ensino, a imprecisão provém da própria amplitude desses conteúdos, já que
ensinar, num sistema escolar tão complexo e prolongado para seus/suas
alunos/as, engloba níveis e modalidades que cumprem funções em parte
semelhantes e em parte muito distintas – a escolarização cumpre fins muitos
diversos. Em segundo lugar, esses fins educativos tendem a se diversificar
ou se traduzir em projetos educativos que implicam interpretações diferentes
das finalidades educativas.   (...) O discurso das posições progressistas ao
longo da história lutou para tornar a Educação algo mais do que a
transmissão de conhecimentos. É normal, então, encontrar concepções de
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currículo de conteúdo muito variável, quanto à sua amplitude, quando se fala,
se investiga ou se regula sobre currículo, provocando visões distintas e
discussões que parecem se referir a realidades diferentes (grifos nossos)
(SACRISTÁN e GÓMES, 1998, p.126-7).

O problema, aqui encontrado, é que, para nós, essa diversidade conceitual tem-se
traduzido numa ampliação teórica das possibilidades de tratamento do currículo, de tal
forma que longe de conduzir a um refinamento de idéias parece estar refletindo,
contraditoriamente, uma crise, caracterizada pela identificação de um distanciamento da
produção teórica do cotidiano escolar (SOUZA, 1993), falta  de interlocução entre a
teoria da Educação e a prática pedagógica (CAPARROZ, 1997; MOREIRA, 1999) e
também um pluralismo de idéias traduzido, em grande parte, por uma gritante aversão
ao debate político-filosófico-pedagógico (TAMARIT, 1996; CASTELLANI FILHO, 1999).

Os sinais dessa crise encontram-se presentes em vários campos disciplinares da
educação, tais como a História e a Educação Física Escolar. Áreas que vêm
enfrentando dificuldades, desde os processos de formação docente até a prática
pedagógica no Ensino Fundamental2.

Nesse sentido, pensar a ruptura, ou melhor, uma perspectiva de superação de uma
concepção e prática de Educação conservadora/tradicional por outra de caráter
emancipatório, implica necessariamente, a adoção de um conjunto de ações articuladas
e orientadas por princípios filosófico-pedagógicos contrários à lógica tradicionalmente
imposta aos/às educadores/as nos processos de elaboração, implementação e
avaliação de Currículo, pois é justamente nessa dinâmica, a qual consideramos de
natureza eminentemente intervencionista, que se define onde, com que, quando3 e
como deve servir a educação formal num determinado contexto escolar.

Desta forma, consideramos necessário aprofundar sobre essa questão no contexto
escolar, identificando, em primeira instância, qual o significado atribuído ao termo
Currículo, não somente pelo fato de existir uma gama muito ampla de conceitos
relacionados a essa temática, mas também porque é importante esclarecer o conteúdo
e a dinâmica dessa prática para cercar, em alguma medida, os significados que este
conceito pretende sistematizar, mais do que simplificar ao mesmo tempo o complexo e
difuso numa determinada concepção de partida (SACRISTÁN, 1998, p.23).

                                                
2  Numa reflexão coletiva, realizada no I Encontro dos/as Professores/as de História de Uberlândia, no segundo

semestre de 1998 na cidade de Uberlândia, foram observadas as conseqüências da formação tecnicista e as
dificuldades de diálogo entre os/as profissionais dessa área de ensino, chegando-se à conclusão de que: as
propostas que visam superar a prática maioritariamente adotada de um ensino da História linear, factual,
memorizador e reprodutivista indicam que, ainda que reconhecidamente seja necessária a busca de alternativas
didático-pedagógicas que possam contribuir para um maior envolvimento dos alunos com o estudo da História,
mais do que isso, é fundamental mudar a própria concepção de história e de sociedade que dão sustentação
àquela orientação educacional. Nesse sentido a mudança exige ruptura com a própria concepção de educação
cujas finalidades se restringem a obter notas suficientes para a aprovação, aprender o necessário para ingressar
no mercado de trabalho ou, para uns poucos, passar no vestibular (FRANCO et al,2000, p.45).

3 O Currículo pode ser definido com múltiplas expressões , mas conta com uma determinada dinâmica que pode ser
identificada criticamente , já que é algo que se constrói no tempo e dentro de certas condições (grifo nosso)
(SACRISTÁN, 1998, p.22-3).
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Na busca de indícios teóricos que possam contribuir para a construção de um conceito
alinhado aos interesses político-pedagógicos de educadores interessados em elaborar
uma proposta curricular, analisamos vários tratados sobre o conceito de Currículo,
encontrados nas obras de Apple (1982), Domingues (1986), Jorge (1994) e Sacristan
(1998).

Pode ser facilmente observado que o conceito de currículo é caracterizado de variadas
formas, quais sejam, como projeto (SACRISTAN, 1998), como construção social
(GOODSON, 1996), como processo, fenômeno, mecanismo e, inclusive, como uma
práxis social, uma vez que o processo curricular ocorre dentro de certas condições
concretas, que se configuram dentro de um mundo de interações culturais e sociais,
que é um universo construído não-natural, que essa construção não é independente de
quem tem o poder para constituí-la (grifo nosso) (SACRISTÁN, 1998, p.21).

Utilizando como referência parte das bases teóricas que sustentam cada um dos
conceitos encontrados, podemos afirmar, de acordo com nossa experiência no
processo de estruturação e implementação de Currículo, que este se materializa
intencionalmente num determinado sistema educacional, inclusive no cotidiano escolar,
na forma de:

uma estratégia 4 de ação intersubjetiva dotada de procedimentos metodológicos

(inclusive de controle do processo), que se efetiva na escola com a finalidade de:

a) garantir que o fluxo de informações selecionadas e filtradas (filosófico-

politicamente) da cultura sejam; b) transformadas em princípios ético-político-

pedagógicos e em saberes escolares sistematicamente organizados para; c)

serem transferidos e assimilados pelos/as educadores/as e d) pelos/as alunos/as,

por meio de diversas experiências de aprendizagem desenvolvidas ou propostas

para essa finalidade, em diferentes estágios de escolarização.

Enquanto estratégia de ação intersubjetiva, o Currículo torna-se um dos muitos
mecanismos produtores de cultura (SAUL, 1997) que, na qualidade de fenômeno
institucional5, adquire identidade própria em cada um dos contextos históricos onde se
cria e implementa, caracterizando-se, assim, num potencial e importante campo de
pesquisa e de estudo científico:

                                                
4 Estratégia (do gr. strategía) é a arte ou atividade destinada a planejar (onde, com que, quando e como) e

executar determinadas ações com a finalidade de alcançar uma ou várias metas para atingir um objetivo geral.
Nesse contexto, tática (do gr. taktiké) trata da definição de posições e da manobra de máquinas e/ou seres
humanos antes e durante a aplicação de uma estratégia com a pretensão de alcançar, com sucesso, os objetivos
gerais e específicos traçados, sejam esses de ordem comercial, militar, médica, jurídica,  esportiva, educacional,
etc.

5 Os fenômenos curriculares incluem todas aquelas atividades e iniciativas através das quais o currículo é
planejado, criado, adotado, apresentado, experimentado, criticado, atacado, defendido e avaliado, assim como
todos aqueles objetos materiais que o configuram, como são os livros-texto, os aparelhos e equipamentos, os
planos e guias do professor, etc.(WALKER, 1973, p.247 apud SACRISTÁN, 1998, p.21).



4

1. dos vários tipos de influência e interferência política, científica, ideológica e
pedagógica que acontecem durante os processos de criação e desenvolvimento6;

2. das implicações individuais e sociais, ideológicas ou não, dos processos de
formação da consciência do/a educador, do/a aluno/a e da comunidade envolvida,
direta e/ou indiretamente, resultantes de sua implementação.

Isso, partindo do pressuposto (que parece ser consensual na Teoria Crítica da
Educação) de que os enfoques de análise puramente economicistas não conseguem
explicar mais quais são os resultados de uma estratégia de intervenção curricular, visto
que, uma vez materializada na forma de um fenômeno social-institucional, torna-se
também uma instância de mediação cultural. Além de não estar exclusivamente
orientada pelo poder reprodutor da educação, o que torna difícil a sua análise crítica
pois,

é difícil ordenar num esquema e num único discurso coerente todas as
funções e formas que parcialmente o currículo adota, segundo as tradições
de cada sistema educativo, de cada nível ou modalidade escolar, de cada
orientação filosófica, social e pedagógica, pois são múltiplas e contraditórias
as tradições que se sucederam e se misturaram nos fenômenos educativos
(SACRISTÁN, 1998, p.15).

Enquanto estratégia intencional de ação intersubjetiva e campo de pesquisa/estudo
político-educacional, o Currículo reflete escolhas sociais conscientes e inconscientes,
que concordam com os valores e as crenças não somente dos grupos dominantes na
sociedade, tal como tem sido defendido na esfera da Sociologia Crítica da Educação,
mas também daqueles grupos que, discordando desses mesmos valores e crenças,
procuram e conseguem traduzir parte de seus anseios, agindo coletivamente fora da
lógica de intervenção social construída pela tradição dominante e conservadora de
homem/mulher, mundo e sociedade.

II. Intervenção social na lógica da tradição conservadora.

Nos idiomas francês, inglês e português, a palavra intervenção (do latim interventione)
refere-se a uma operação estrategicamente planejada, que tem como finalidade
garantir, com grande margem de segurança, a integridade ou restauração de uma
determinada ordem natural e/ou social.

Este termo remete o seu significado simbólico e sua aplicação a uma ação unilateral,
promovida e executada por agentes dotados/as de autoridade e poderes (morais,
científicos, jurídicos, militares e/ou políticos), para agir na forma de uma ajuda
emergencial (médica, militar, financeira e/ou política), uma mediação entre oponentes,
uma influência e um tratamento  enérgico ou uma intrusão. Ajudas, mediações ou

                                                
6 A implementação de uma estratégia intersubjetiva de ação curricular não pode ser entendida separadamente das

condições reais de seu desenvolvimento e, por isso mesmo, entender o currículo num sistema educativo requer
prestar atenção às práticas políticas e administrativas que se expressam em seu desenvolvimento, às condições
estruturais, organizativas, materiais, dotação de professorado, à bagagem de idéias e significado que lhe dão
forma e que o modelam em sucessivos passos de transformação (SACRISTAN, 1998, p.21).
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tratamentos, que podem, inclusive, ser aplicados com o uso de violência, de acordo
com as necessidades e interesses de quem promove o ato de intervir.

O vínculo com a autoridade e com o poder em suas diferentes manifestações traz à
tona um outro elemento constitutivo do ato de intervir: aquele que diz respeito à sua
legitimidade, enquanto operação que implica tanto no reconhecimento social (ou não)
de quem o promove e executa, quanto dos motivos alegados para a sua realização.

Independentemente de uma intervenção fundamentar-se ou não na existência de um
direito adquirido na forma de lei, esta requer, invariavelmente, conhecimento produzido
em investigações, perícias ou relatórios técnico-científicos, favorável a quem ordena e
executa essa ação.

O sentido/significado atribuído tradicionalmente ao ato de intervir é tão forte no campo
institucional, que as práticas associadas hegemônicamente ao termo, têm sustentado
uma interpretação restrita do mesmo, sendo que, até o conhecido dicionário Aurélio de
Língua Portuguesa limita-se a mencionar a existência de quatro tipos de ações
vinculadas ao termo intervenção, sempre na  perspectiva  de  restauração  e/ou de
manutenção de uma determinada ordem (biológica e/ou social). Estas são de natureza
jurídica, estatal (poder central), humanitária e de terceiros (AURÉLIO, 1986)7.

Obviamente, o sentido/significado atribuído pela tradição conservadora à palavra
intervenção também tem-se refletido dialeticamente nas atividades do Estado
(enquanto sistema de controle social), no campo da Educação, tanto na Europa como
na América Latina:

A política curricular (...) além de determinar e ordenar os conteúdos mínimos
para todo o sistema e a estrutura do currículo, tem a tradição de descer a
considerações pedagógicas, arrisca-se a oferecer orientações metodológicas
aos professores/as e fabricantes de materiais, assim como manifestar
critérios de avaliação de aprendizagens. Noutro lugar analisamos como esse
“intervencionismo pedagógico” (Gimeno, 1988) é fruto histórico, em nosso
caso, de uma mistura entre uma tradição de controle ideológico e
burocrático, sobre os professores/as e sobre a cultura escolar em geral, e
bem-intencionadas pretensões de “inovar desde os documentos oficiais”,
difundindo máximas pedagógicas e “novas teorias”. Trata-se de um
intervencionismo que vem a ser um inoperante substituto de uma formação
de qualidade do professorado, do qual implicitamente se reconhece a
carência de tais orientações (...) O Plano Curricular, a partir deste âmbito,
difunde códigos pedagógicos além de prescrever conteúdos. Os programas
oficiais da educação espanhola buscavam objetivos de aprendizagem em
termos de conduta nos anos 70; eram piagetianos no começo dos 80 (...) É
um intervencionismo tão ingênuo quanto ineficaz, que divulga “modas” para
os professores/as, em geral distante das possibilidades de torná-las
operativas na prática  (grifo nosso) (SACRISTAN E GOMES, 1998, p.217).

                                                
7 Um ato de intervenção orientado por terceiros diz respeito a um ou vários sujeitos que, embora não sejam parte

ou tenham interesse explícito em intervir no processo, são obrigados  a isto por lei ou pelo chamamento de um
dos litigantes (AURÉLIO, 1986, p.960).
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Sintonizada com a perspectiva de manutenção/restauração da ordem estabelecida, a
tradição conservadora tem fechado os olhos para a existência/indicação lingüística de
outras ações sociais que poderiam ser identificadas como de natureza intervencionista,
pelo fato de estarem relacionadas à intenção consciente de romper/superar essa
mesma ordem social instituída. Mas, ao invés disso, tem procurado descaracterizá-las,
classificando-as como “baderna”, “bagunça” ou “desordem”.

 Entretanto, a partir de um estudo realizado com produções de caracteres antropológico
e sociológico, orientados por uma perspectiva crítica de sociedade, identificamos que,
desde o final dos anos 60, vem-se construindo uma crítica ao  sentido/significado
tradicionalmente atribuído ao ato de intervir, que tem sido utilizado, basicamente, para
justificar/reforçar no plano simbólico, a validade social de práticas mantenedoras e/ou
restauradoras da ordem social, dentro da perspectiva burguesa de sociedade
(TOURAINE, 1965, 1973; FAVEZ-BOUTONNIER, 1979)8.

Depois de identificar várias atividades humanas que se apresentam na vida prática, na
forma de lutas sociais em defesa dos interesses das classes marginalizadas e
exploradas da sociedade, torna-se possível, então, identificar um outro
sentido/significado para o ato de intervir:

III. Intervenção e transformação social: em busca de um significado diferente,
associado a uma ética emancipatória para o ato de intervir.

Para além do sentido/significado tradicional associado ao ato de intervir, esse termo
parece representar também o conjunto de ações coletivas emergentes de projetos de
trabalho em que os/as protagonistas agem em contextos de participação voluntária para
produzir resultados deliberados de mudanças, orientados para a transformação
simultânea da consciência individual, das relações intersubjetivas e do sistema social
vigente, por meio da produção de significativas alterações estruturais que pretendem
tornar o sistema menos burocrático, mais comunicativo e, efetivamente, mais
democrático9.

                                                
8 A importância dessa análise crítica deve-se, por um lado, ao reconhecimento de implicações políticas nos

processos de formação da consciência e da intersubjetividade humana, decorrentes da utilização dos
sentidos/significados ideologicamente atribuídos ao ato de intervir e, por outro, à inadequação do conceito no
contexto de sua utilização em práticas sociais assumidamente contra-hegemônicas.

9 É curiosa, para não dizer triste, a resistência que os educadores têm em trabalhar com a realidade das classes
sociais. Aceita-se que existam interesses antagônicos entre capital e trabalho na fábrica e na empresa em geral.
A escola, entretanto, faria parte de uma espécie de campo neutro, o campo da transmissão de cultura, do saber
universal, dos valores ou dos instrumentos necessários à introdução de todo indivíduo no convívio da sociedade
moderna. Um campo onde todos os educandos devem ser tidos como personalidades que estão desabrochando,
evoluindo e superando etapas que independem da condição e destino de classe. Um campo educativo
demarcado por bandeiras brancas, símbolos de “paz e amor”. Um paraíso idealizado, onde até os profissionais
deveriam trabalhar por amor e dedicação, desapegados dos interesses do dinheiro e, sem dúvida, deixando longe
da visão paradisíaca dos seus educandos qualquer manifestação de conflito entre eles como profissionais e entre
eles e seus patrões. “... quando se viu mestre em greve, brigando com a polícia, como qualquer marginal ou
operário, que exemplo para as almas inocentes dos educandos !” – lamentava uma diretora de escola. Dava para
assustar. No final dos anos 70, operários e educadores se identificaram (Arroyo, 1980). Os interesses conflitivos
traspassam esse campo neutro do educativo. As experiências pedagógicas, entretanto, continuam amarradas ao
ideário tradicional (ARROYO, 1986, p.29). Ainda que esta crítica de Arroyo não possa ser generalizada em
caráter absoluto, pode-se assegurar que, pelo menos na nossa região (Triângulo Mineiro, Goiás e Paraná) ainda
é muito grande o número de escolas cuja “vida prática” caracteriza muito bem as colocações desse autor. Como
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As metodologias utilizadas em empreendimentos dessa natureza se caracterizam pelo
seu movimento, ou seja, pela dinâmica de constantes mudanças provocadas pela
necessidade de adaptação e readaptação crítica em cada momento histórico vivido.
Esse aspecto aponta para o reconhecimento da existência de incerteza  nos caminhos a
percorrer e nos resultados a alcançar em cada ação executada, principalmente quando
se sabe que as conjunturas sociais, ainda que, em essência, instáveis, carregam,
hegemonicamente, a influência disfarçada ou não, dos poderes e da cultura
dominantes.

Procura-se, com isto, não somente sugerir a adoção coletiva de uma postura política
mais insatisfeita, inconformada ou inquieta mas também indicar a possibilidade de que
o ato de intervir venha a ser utilizado e interpretado, simbolicamente, como uma ação
de alto valor social orientada para a superação de tudo aquilo que, autoritariamente,
nos vem sendo legado historicamente, tendo em vista a instauração de uma nova
ordem social10.

IV. Sistemas de Intervenção oficial, Educação e crise contemporânea.

A real crise global, percebida e anunciada em inúmeras análises e interpretações já
realizadas por meio de múltiplas perspectivas e com a ajuda de metodologias muito
diferentes (DUCH, 1997), reflete-se, também, de forma dinâmica e complexa, no campo
da Educação, particularmente nas áreas de produção de currículo e de formação
docente, cuja função social é garantir a sistematização e a transmissão do saber em
todas as esferas do conhecimento humano.

Diante da lógica de controle social, historicamente desenvolvida pelas classes
dominantes, as áreas de formação docente e de produção de currículo sempre foram
submetidas a verdadeiros processos de intervenção (no sentido tradicional do termo),
denominados Reformas Educacionais, tendo em vista a necessidade de funcionarem
na qualidade de mecanismos de manutenção da ordem e da estabilidade social.

Muito longe de serem projetadas para a construção de propostas emancipatórias de
sociedade,  tais reformas vêm inibindo paulatinamente o direito à participação da

                                                                                                                                                             
será analisado mais adiante, vários são os problemas que contribuem para a manutenção dessa dinâmica social.
Um deles, relacionado à formação inicial de professores/as, também parece não ter mudado muito,
principalmente na área de Educação Física, pois ainda assiste-se àquilo que o próprio Arroyo afirma em seu livro,
algumas paginas depois: Os centros de formação – escolas normais e faculdades de Educação poderiam ter um
papel relevante; entretanto (salvo raras exceções) continuam dominados por currículos fracos e acríticos,
voltados apenas para a instrumentalização dos profissionais com metodologias de ensino-aprendizagem, sem
permitir uma sólida formação teórica e crítica. A questão não é apenas saber fazer, mas saber o que fazer, a
serviço de que interesses ou para quem , o que supõe currículos mais densos em reflexão teórica sobre a
realidade (ARROYO, 1986, p.33).

10 Esse é justamente o sentido/significado atribuído por Paulo Freire à palavra intervenção. Partindo do pressuposto
dialético de que se somos condicionados  historicamente pelas estruturas econômicas, não somos, porém, por
elas determinados , Freire reafirma esta tese, indicando que o fato do ser humano saber-se condicionado e não
fatalistamente submetido a este ou àquele destino, abre caminho à sua intervenção no mundo. O contrário da
intervenção é a adequação, a acomodação ou a pura adaptação à realidade que não é assim contestada. É neste
sentido que entre nós, mulheres e homens, a adaptação é um momento apenas do processo de intervenção no
mundo. É nisso que se funda a diferença primordial entre condicionamento e determinação (FREIRE, 2000, p.
56).   
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sociedade civil e dos/as próprios/as educadores/as no processo de definição dos rumos
da vida pública escolar. Situação esta que se acirra, ainda mais, quando essas
reformas são implementadas oficialmente dentro dos processos de adequação às
políticas de ajuste financeiro e de controle social, relacionadas ao projeto capitalista de
mundialização da economia. E, tal como colocado por vários pensadores críticos
contemporâneos, como Horkheimer, Adorno, Benjamim, Marcuse e Habermas (SILVA,
1992), a intromissão do Estado, a indústria cultural e a concentração de riqueza em um
número cada vez menor de pessoas vêm fortalecendo a padronização, a fragmentação
e a mercantilização da vida cotidiana, tornando-a mais racionalizada e mais
contaminada por imagens de ganância e de individualismo egocêntrico.

Nesse contexto, o discurso e a prática da democracia estão se distanciando cada vez
mais da vida pública escolar para serem substituídos, progressivamente, pela
linguagem e pela lógica da tecnocultura (GIROUX & McLAREN  In. MOREIRA E SILVA,
1994a, p.126). Lógica que já se manifesta na esfera da Educação, nos projetos de lei,
nas dinâmicas de organização e administração escolar e nos planos e programas de
desenvolvimento, freqüentemente projetados por tecnocratas alinhados/as às políticas
estatais11.

Entretanto, devemos ressaltar que esse tipo de política não é nova, pois está
diretamente relacionada com o velho assunto dos antagonismos produzidos no
processo de organização da sociedade em classes sociais e sua relação com as
políticas de cunho social-democrata, que começaram a ser impostas à sociedade desde
o século XVIII.

As propostas social-democratas, que sempre defenderam a idéia de levar a cabo a
revolução social exclusivamente por meios pacíficos no terreno parlamentar da
democracia burguesa (VASQUEZ, 1977, p.384)12, vêm ganhando terreno político e
social, de tal forma que, além de contribuírem para a consolidação da globalização e
das políticas neoliberais, já conseguiram incorporar entre seus adeptos segmentos
políticos já considerados, inclusive, da esquerda radical (CASTAÑEDA, 1993;
CORTELLA, 1997)13.

                                                
11 Exemplos relacionados a essa questão, podem ser verificados durante o processo de definição e aprovação da

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB pelo Congresso Nacional e, por outro, no estudo das
estratégias do Ministério da Educação – MEC para responder aos compromissos internacionais assumidos pelo
Governo federal, relacionados à  redução dos índices de evasão e repetência escolar. Uma dessas estratégias
diz respeito aos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s para o Ensino Fundamental, elaborados por
especialistas e apresentados à nação como um material construído sob uma base consensual muito ampla, de
uso não-obrigatório. Entretanto, as práticas oficiais de implantação desses Parâmetros se caracterizaram pela
utilização de recursos de “persuasão”, que se manifestam na forma de sanções, rituais de autoridade,
recompensas e de concessão ou de negação de recursos financeiros às secretarias estaduais e municipais de
Educação, denotando-se a presença de um processo autoritário que se antecipou, intencionalmente, às
tendências democráticas da comunidade educacional brasileira. Por esses motivos, Frigotto teria dito que, numa
situação de adoção voluntária e optativa dos PCN’s, os métodos certamente seriam outros  (FRIGOTTO.
In:SILVA (ORG.), 1996, p.128).

12 Enquanto que os partidos comunistas do passado advogaram por outros “possíveis” meios de acesso ao poder, e
a esquerda armada proclamou com desenfado seu desdém pela via eleitoral, o componente reformista e quase
social-democrata de esquerda se destingue pela sua fidelidade radical aos mecanismos eleitorais (CASTAÑEDA,
1993, p.164).

13 Na atualidade recorre a região uma esquerda reformista que abarca a partidos social-democratas de diversas
tendências, que, entretanto, os ultrapassa. A origem européia ou os vínculos desta esquerda com Europa às
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A idéia fundamental de Marx e Engels de que a experiência histórica mostrou que
nenhuma classe dominante teve disposição para ceder voluntariamente suas posições
econômicas e políticas vitais e, por esse motivo, as massas deveriam ser educadas
sistematicamente para o exercício de uma revolução violenta  (VASQUEZ, 1977) parece
ter deixado, há algum tempo, de ser o fio condutor de muitos projetos educacionais de
cunho socialista, que aspiram à derrocada do capitalismo14. Isto, apesar da indiscutível
luta contra os governos liberais e social-democratas, no sentido de proporcionar a
busca da igualdade de oportunidades sociais a partir da Educação, tendo em vista a
necessidade de minorar a situação de miséria e penúria em que se encontra a maior
parte da população (GUIRALDELLI, 1987).

Essa luta alcançou, porém, rumos diferentes dos previstos na utopia clássica
revolucionária, uma vez que a perspectiva de tornar a Educação um instrumento de
elevação das consciências dos oprimidos visando à sua preparação para a dissolução
da sociedade capitalista, como parte de um projeto revolucionário de transformação
social, parece ter ficado diluído no meio de uma profunda cisão entre as variadas
tendências defensoras do socialismo:

nos anos 80, e não por casualidade coincidindo com o final da ditadura,
houve uma séria divisão entre os educadores; é claro que isso não foi
inesperado pois durante mais de vinte anos o adversário comum foi o Estado
mantenedor do governo autoritário. A partir do momento em que o
autoritarismo político foi-se enfraquecendo, novas composições partidárias
se estabeleceram e muitos que antes se situavam no campo oposicionista
passaram a integrar instâncias do novo Estado, deixando este de ser um
antagonista majoritário (CORTELLA, 1997, p.13).

 Se como resultado dessa situação passamos a viver um momento histórico em que,
acadêmica e politicamente, as contradições ganharam vulto , o que temos verificado é
que os projetos liberal e  social-democrata, fiéis à sua vontade de manter intacto o
modelo de sociedade dividida em classes antagônicas, estão conseguindo implementar
o seu modelo de Educação e de gestão escolar:

pelo que nos mostram todas as evidências empíricas até o momento, o que
está sendo pensado e implementado na rede pública são adequações às
tendências gerais do capitalismo contemporâneo, com especial ênfase na

                                                                                                                                                             
vezes são evidentes, como testemunha o fato de que grande parte dos partidos social-democratas latino-
americanos pertencem à Internacional Socialista criada em Frankfurt em 1951 como descendente direta da
Segunda Internacional, fundada em 1884 por Karl Marx, entre outros. Não todas as organizações latino-
americanas são social-democratas,  enquanto que outros grupos ou movimentos reformistas importantes, ou
bem não foram membros senão até muito recentemente, ou bem não são social-democratas do todo: o Partido
Socialista chileno até 1992, o PSDB e o PT brasileiros  e a coalizão cardenista no México. É interessante notar
que hoje os membros mais antigos do movimento social-democrata sejam também os mais tradicionais e
conservadores (grifo nosso) (CASTAÑEDA, 1993, p.161).

14 Além de citar  essa idéia, enfatizada por Lenin em seu livro “O Estado e a Revolução”, Vasquez menciona em
“Filosofia da Praxis”(1977) que, para a burguesia do século XVIII, o termo não-violência era considerado sinônimo
de passividade. Por isto, Marx, Engels e Lênin tentaram mostrar para a classe trabalhadora que, diante da
resistência à mudança por parte dessa burguesia, a violência seria uma necessidade imposta pelas contradições
inconciliáveis de uma sociedade dividida em classes antagônicas.
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reorganização das funções administrativas e de gestão da escola, assim
como do processo de trabalho dos educadores, envolvidos com a formação
das futuras gerações da classe trabalhadora, tendo em vista a redução de
custos e de tempo. Trata-se de garantir o que nas empresas denomina-se
qualidade total. Entretanto, esta qualidade refere-se primordialmente à
qualidade do processo, não do produto, já que, com relação a este, a
qualidade é sempre referida ao segmento de mercado ao qual se destina.
Qualidade do processo produtivo diz respeito à redução de desperdícios, de
tempo de trabalho, de custos, de força de trabalho (OLIVEIRA, 1997, p.41).

Contrariando o otimismo oficial no que diz respeito ao processo de democratização da
gestão escolar pública, a experiência de assessoria docente junto às redes de ensino
público de Uberlândia e região vêm mostrando que, apesar do aparente processo de
abertura social, existem ainda muitas dificuldades impedindo/limitando a possibilidade
de se tornarem efetivamente democráticos os mecanismos de gestão, de controle
acadêmico e da prática pedagógica nas unidades escolares e nas próprias Secretarias
Municipais de Educação15.

O objetivo da gestão democrática está sendo muito difícil alcançar, não somente devido
às pressões advindas da ideologia oficial, ao controle social e os atos autoritários de
governos municipais em exercício, mas também, devido a uma série de dificuldades
subjetivas e intersubjetivas que parecem refletir o fato de que, independentemente de
vivermos em meio às ruínas de uma civilização hegemonicamente autoritária e
conservadora, a maior parte dessas ruínas já está em nossas mentes (LUCKÁCS,
1982, p.3636 Apud FEATHERSTONE, 1995, p.199) 16.

Numa recente pesquisa realizada, em nível nacional (CODO, 1999), foi constatado que
grande parte dos/as educadores/as lotados/as nos sistemas públicos de Ensino
Fundamental e médio, encontra-se ministrando aula em ambientes de profunda
descrença e desilusão, não somente com as políticas e reformas educacionais mas

                                                
15 Diante da complexidade crescente do funcionamento dos sistemas educacionais, em razão da diversidade de

situações com que se defrontam e das diferenciações quanto aos perfis sociais de alunos e profissionais, a
estrutura burocrática altamente centralizada existente torna-se inoperante  (OLIVEIRA, 1997, p.40). Sem perder
de vista a lógica do controle e da estabilidade na sociedade dividida em classes sociais, tornou-se necessária a
criação de mecanismos de “descentralização administrativa” para as unidades educacionais, objetivando uma
maior capacidade de adaptação às condições locais, sem provocar riscos de alterações substantivas ou
perturbações indesejadas no sistema. Dessa forma, o mecanismo de controle da “autonomia relativa” adquirida
pelas unidades educacionais passou a ser realizado basicamente através da distribuição de recursos, da
definição dos meios de acompanhamento e avaliação dos resultados, do estabelecimento dos canais de
distribuição das informações, da definição dos padrões gerais de funcionamento das unidades escolares, que
estabelecem os limites em que elas devem operar e promover as adaptações necessárias para o bom
funcionamento do sistema educacional como um todo (OLIVEIRA, 1997, p.40), dentro das quais podemos incluir,
a definição estatal dos parâmetros que devem ser seguidos pela comunidade para realizar consultas  para definir
seus/suas diretores/as (hoje denominados de Administradores/as Escolares).

16 A questão da gestão escolar reflete uma movimentação intensa em torno de reformas administrativas no setor
educacional. A maioria das propostas em âmbito federal, estadual e municipal apresenta aspectos convergentes
com o conjunto de princípios acordados na Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em março
de 1990, em Jontiem, na Talilândia e na Declaração de Nova Delhi, de dezembro de 1993. Por esses motivos, o
debate atual em torno da gestão da Educação tem assumido centralidade. A necessidade de conhecer os
problemas, reconhecer as críticas em tempo hábil, dada a velocidade com que as mudanças se processam,
coloca como primeiro desafio abarcar os grandes temas e procurar desvendar seus aspectos mais nebulosos
(OLIVEIRA, 1997, p.10).
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também com os movimentos de luta pela construção de gestões democráticas nos
estabelecimentos de trabalho.

Desiludidos/as, descrentes, (desencantados/as?) e desmotivados/as, muitos/as
educadores/as estão passando o tempo na escola, limitando-se a trabalhar em suas
salas de aula, aparentemente conformados/as diante de tanta falta de perspectivas
para mudar a Educação (CODO, 1992), enquanto que uma minoria, ainda militante,
continua lutando e incentivando a promoção de atividades coletivas, na tentativa de ver
surgir a possibilidade objetiva de instauração de uma nova intersubjetividade e de uma
nova escola, tal como propõe a utopia revolucionária da teoria crítica da Educação.

Essa situação contemporânea é tão crítica que já pode ser observada entre os/as
profissionais da Educação, a emergência de uma nova consideração sobre trabalho e
emprego diante da modernidade técnica e da sociedade globalizada: o bournout. À
certa altura definido como “o nome da dor de um profissional encalacrado entre o que
pode fazer e o que efetivamente consegue fazer, entre o céu de possibilidades e o
inferno dos limites estruturais, entre a vitória e a frustração”. Ou ainda, “é a síndrome de
um trabalho que voltou a ser trabalho, mas que ainda não deixou de ser mercadoria. As
dores do bournout são as dores de um filho que sempre existiu, a força mágica de um
trabalho que se afectiva, que se afeiçoa, que se parece com a vida, que espanta e
pasma como um parto, que dói, como um parto”  (CODO,1999, p.13).

Uma grande parte dos/as professores/as, que comparece no tecido social compondo o
futuro de milhares e milhares de jovens, está dando lugar a um conglomerado de
pessoas cansadas, abatidas, sem mais vontade de ensinar, ou seja, que entraram em
Bournout (CODO,1999, p.237)17.

V. Fundamentos teóricos para a construção de currículo numa perspectiva  de
intervenção crítica.

A gente diz e escreve muitas coisas, mas na
verdade a gente faz como pode (POIRIER,1985,
p.72).

Para além dos mecanismos históricos, sociológicos e antropológicos que favorecem ou
dificultam a constituição de um Sistema de Intervenção Social, que em conjunto
procuram regular a vida em sociedade, sentimos a necessidade de refletir a categoria
intervenção, a partir da analise das implicações que a racionalidade instrumental trouxe
ao desenvolvimento humano e social, inserindo-nos no contexto das análises críticas a
que vêm sendo submetidas às diversas teorias sociais, cuja pretensão tem sido explicar
o mundo e seus complexos mecanismos de funcionamento.

Dessa forma, aprende-se na história da filosofia que, diante dos ataques devastadores
de Nietzsche e de Freud à imagem racionalista do homem, surgiram inúmeros
questionamentos teóricos ao denominado paradigma da modernidade com a finalidade

                                                
17 A teoria do burnout não surgiu por acaso. Ela se dispõe a compreender as contradições da área de prestação de

serviços, exatamente quando a produção do setor privado descamba e o setor terciário toma seu lugar. A teoria
do ser humano solitário, época em que parece se esvanecer a solidariedade; a ênfase na despersonalização
quando a ruptura dos contratos sociais parecem ter eliminado a pessoa (CODO, 1999, p.239).
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de esclarecer a sua essência e as suas implicações individuais e sociais nos campos da
política, da economia, da ciência e da Educação, alcançando, também, as profundezas
da própria vida cotidiana (HABERMAS, 1990a ; SANTOS, 1996; TOURAINE, 1994):

da sua forma mais intransigente à sua forma mais branda, mais modesta, a
idéia de modernidade, quando ela é definida pela destruição das ordens
antigas e pelo triunfo da racionalidade, objetiva ou instrumental, perdeu sua
força de libertação e de criação. Ela resiste tão mal às forças adversas como
o apelo generoso aos direitos do homem, ao crescimento do diferencialismo
e do racismo (TOURAINE, 1994, p.11).

Nesse contexto, podemos encontrar críticas:

• À fenomenologia, dado ao seu posicionamento apolítico e relativista, reforçado por
limitações metodológicas relacionadas à  sua injunção de aceitar sempre o ponto de
vista do ator e a racionalidade dos outros, em diferentes formas de vida  (SARUP,
1986, p.63).

• À obra de Marx e as derivações positivistas, darwinistas, sociológicas e
antropológicas originárias de seus/suas pretensos/as sucessores/as, devido à
relevância de suas implicações teóricas e práticas em diferentes momentos e
contextos histórico-políticos. Nesse sentido, é possível localizar tratados que vão,
desde a defesa da atualidade da obra marxista e seus vários desdobramentos, até o
anúncio de sua morte enquanto referencial praxiológico de transformação social18.

• Depois do falecimento de Marx, apareceram no espaço da intelectualidade
universitária várias vertentes de conhecimento (kantiana, neokantiana e
estruturalista) que, preocupadas em colocar o materialismo histórico na qualidade de
ciência, além de terminar revelando o próprio Kant como sua matriz de objetividade
científica, começaram a eliminar do contexto de discussão teórica as táticas ou
estratégias da revolução e a relativizar a dimensão ideológica de classe social
contida na teoria marxista (SILVA, 1992). Por outro lado, apesar de ressaltar a
presença humanista das primeiras obras de Marx, essas vertentes também foram
profundamente criticadas, por entender que se afastaram do campo estratégico das
ações revolucionárias da classe trabalhadora. Tal é o caso dos representantes da
Escola de Budapeste e da Escola de Frankfurt, especialmente Horkheimer, Marcuse
e Adorno (SILVA,1992).

• Outras críticas no campo da produção de conhecimento também podem ser
encontradas na literatura, no momento de estudar as tentativas de interação
epistemológica promovidas por filósofos de renome, como Marcuse nos campos da
fenomenologia e, do marxismo, na sua tentativa de procurar compreender a

                                                
18 A respeito desse assunto, várias referências bibliográficas podem ser encontradas em Santos (1996, p.23-49). No

olhar deste autor, por exemplo, Marx sempre imaginou a sua produção teórica como parte integrante da solidez
do movimento operário comunista e, coerentemente, verberou, por falta de solidez, outros movimentos e teorias
socialistas, pela mesma razão, apodados (apelidados) de utópicos, isto é, dissolúveis no ar pela força da lógica
capitalista que ineptamente pretendiam afrontar. A simetria antagônica da solidez do capitalismo e do marxismo e
a história das estratégias de cada um deles para dissolver o outro no ar constituem uma das narrativas centrais
da modernidade no nosso século, e nela, a narrativa sociológica é uma das mais apaixonantes (SANTOS, 1996,
p.24).



13

natureza da subjetividade e da intersubjetividade humanas em seus intrincados
vínculos, conscientes e inconscientes, às forças e às relações de produção, material
e espiritual.

• Críticas contundentes também estão sendo feitas aos adeptos mais radicais daquela
que parece a mais nova corrente ou paradigma de conhecimento humano: a
condição pós-moderna.

Conforme salientaram muitos críticos, um dos problemas enfrentados por
aqueles que, como Lyotard, formularam o pós-moderno como o fim das
metanarrativas dominantes é que também precisaram de uma metanarrativa
para explicar a emergência do pós-moderno, a qual, necessariamente, inclui
alguma teoria da sociedade e do desenvolvimento social conduzindo à
alegada ruptura (ver por exemplo Keller, 1988) (FEATHERSTONE, 1995,
p.80).

O fato de que, até o momento, muitos dos que teorizaram o pós-moderno
fizeram-no a partir de uma formação em filosofia, literatura ou humanidades,
ao lado de uma lógica anti-substantiva e antievidencial de suas teorias,
significa que aquilo que antigamente os círculos de ciências sociais viam
como fatos e tratavam com certa precaução, agora pode ser tratado de forma
mais sobranceira; em seus piores excessos, o pós-moderno legitima a
composição de histórias rarefeitas e o “vale tudo”, ou o uso idiossincrático da
evidência, para sustentar a pretensão do eclipse da evidencialidade. Às
vezes, isso vem acompanhado de uma tendência para generalizar e
interpretar a transformação dos processos sociais e das práticas sociais a
partir de evidências recolhidas da análise de textos artísticos e literários,
considerados como precursores da nova ordem social “desordenada”
(FEATHERSTONE, 1995, p.80).

Em outras palavras, critica-se, com razão, o pós-modernismo de autores como Lyotard,
por ter produzido uma leitura fragmentada da realidade social, atribuindo à industria
cultural a responsabilidade pelas representações que o homem tem da realidade, pela
massificação e alienação que caracterizam a vida moderna e, no limite, transformar a
exploração econômica, tipicamente capitalista, em exploração cultural (GUERRA, 1997,
p.190)

• Também, não poderiam faltar críticas aos/às defensores/as do neomodernismo que
se fundamenta na Teoria da Ação Comunicativa (ROUANET, 1989; MARQUES,
1993; HABERMAS, 1990a; 1990b). Por um lado, vêm sendo questionadas as bases
teóricas dessa teoria, pela sua inserção num tipo de pensamento eurocêntrico, que
desconsiderou, nas suas análises, a existência dos contradiscursos não-
hegemônicos, historicamente produzidos em outros continentes (DUSSEL, 2000).

• paradigma neomoderno também vem sendo questionado pelas
leituras/interpretações reducionistas, que sobre Marx fez o próprio Habermas
(DUSSEL, 2000) e pelas limitações teórico-práticas encontradas no contexto da
hermenêutica-dialética da Ética do Discurso proposta por esse autor e seus/suas
seguidores/as, na medida em que se acredita que esta se fundamenta num princípio
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moral e numa proposta de ação que pretende solucionar o problema da legitimação
e da pretensão de verdade normativa, por meio do consenso alcançado no discurso
argumentativo (LYOTARD, 1985; COUTINHO, 1998; DUSSEL, 2000)19.

Em resumo,

temos, portanto em Lyotard e Habermas dois modelos diferentes de
interpretar o atual momento histórico. O primeiro entende que com os fins
das narrativas para as quais a história do ser humano e da sociedade são
uma evolução no sentido de uma realidade melhor, a época atual,
pósmoderna, é um caleidoscópio de jogos de linguagem, incomunicáveis
entre si e com regras próprias que se alteram pela vontade do dissenso e
não pela atração de uma utopia ordendadora do pensar e o agir. O segundo,
ao contrário, não vê a modernidade como projeto superado, mas apenas
como um projeto inacabado que necessita ser reencaminhado pela assunção
de um novo paradigma – o da razão dialógica em substituição a razão
subjetiva e auto-referente (GOERGEN, 1996, p.21).

Independentemente de reconhecer a importância e a riqueza teórica do
material produzido por Habermas, principalmente no campo da hermenêutica-dialética,
entendemos que a crítica fundamental à sua obra tem recaído principalmente sobre a
analise/leitura que esse autor faz da sociedade contemporânea e sua dinâmica pólitico-
social à luz de sua Teoria da Ação Comunicativa. O motivo principal dessa crítica
relaciona-se à identificação de uma narrativa que estaria alinhada ideologicamente a
um pensamento social-democrata resignado, conformista e, em conseqüência,
desmobilizador (COUTINHO, 1998; DUSSEL, 2000):

paralelamente, mas em consonância com as correntes que tratam da filosofia
da linguagem, caminha o paradigma da ação comunicativa. As idéias
contidas nesta teoria partem da premissa de que o conjunto das objetivações
que recobrem a vida cotidiana dos homens neste final de século, pelas quais
eles se (re)produzem enquanto seres humano-genéricos, já não se encontra
no trabalho “o ethos e o logos” que fundam a vida moderna. Em outras
palavras: o modo de vida do homem moderno, nas sociedades avançadas,
não mais mantêm a sua centralidade no paradigma do trabalho ou, ainda, o
princípio da atividade, imanente ao processo de trabalho, não é redutível. Os
que dessa visão partilham anunciam que as formas de vida do homem
contemporâneo incorporam amplo e diversificado conjunto de ações e
relações sociais, já que a estrutura e dinâmica da sociedade atual não se
constituem mais pelos antagonismos no setor da produção, senão por
enfrentamentos entre os subsistemas de ação racional (Cf. Habermas, 1987)
(GUERRA, 1997, p.191).

Diante desse complexo quadro de conhecimento produzido, junto com suas respectivas
críticas, tornou-se necessário voltar o nosso olhar para o campo do pensamento

                                                
19 Para Habermas, a modernidade representa um projeto inacabado que deve, na tentativa de sair da crise da razão

instalada, substituir o paradigma de conhecimento de objetos  que sustenta a racionalidade subjetiva e auto-
referente pelo paradigma da compreensão mútua entre sujeitos capazes de falar e agir – paradigma da
comunicação - (HABERMAS, 1990, p.276).
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progressista, por ser a principal referência utilizada para fundamentar e aplicar a
estratégia de intervenção crítica que desenvolvemos em Uberlândia, na área de
Educação Física escolar.

Nesse sentido, tem-se procurado identificar e analisar criticamente quais os problemas
encontrados no campo teórico desta corrente, que impulsionou e influenciou
significativamente o debate sobre a Educação no país durante grande parte das
décadas de 80 e 90 (GADOTTI, 1988).

As críticas encontradas em relação à Pedagogia Progressista referem-se a um conjunto
de leituras consideradas maniqueístas, reducionistas, mecanicistas, deterministas e
simplificadoras, realizadas, por um lado, em torno das obras de Marx e Gramsci
(TAMARIT,1996) e, por outro, pela sua estagnação teórica, no que diz respeito à
análise das modificações ocorridas nas sociedades e nos estatutos contemporâneas do
saber (HABERMAS 1990a).

Partindo da idéia de que existe a necessidade de continuar caminhando numa
perspectiva crítica de Educação, Aranha (1992) chamou a atenção para o fato de que
toda e qualquer proposição a ser executada com esse referencial não pode deixar de
considerar a história em seu acontecer, independente da sua adequação ou
inadequação a modelos prefixados. Por isto, todo esforço teórico-prático de intervenção
crítica no campo da Educação deve ter epistemologicamente presente que:

• a cada momento novos parâmetros técnico-científicos, em consonância com novas
descobertas na biologia, na astronomia, na física etc, põem à mostra o caráter
provisório do saber, do conhecimento, da verdade, mudando em um ritmo cada vez
mais intenso as concepções de mundo até então vigentes;

• a complexidade da vida histórica nas suas várias camadas superpostas e inter-
relacionáveis possibilita a ocupação dos mais variados espaços;

• a importância cada vez maior da produção das linguagens, nos níveis micro e
macroestruturais aponta para novas práticas em sociedade;

• a falência e/ou transformação de pressupos tos da filosofia ocidental, com a
correspondente modificação de conceitos básicos que regiam o universo, deixam em
aberto questões tidas como resolvidas;

• da exploração da complexidade cultural brasileira podem derivar formulações produtivas
para, entre outras, a própria prática educacional (ARANHA, 1992, p.144).

Para desenvolver essas considerações, Aranha foi buscar respaldo teórico no já citado
paradigma pós-moderno, contexto de pesquisa que, além de ser considerado
relativamente novo no Brasil, entre 1993 e 1996 ainda era desconhecido pela maioria
dos/as licenciados/as em Educação Física do município de Uberlândia e região.

Assim, tem que ser ressaltado que, independentemente das contribuições incorporadas
ao campo da Educação, por parte da intelectualidade defensora do discurso pós-
moderno, esse paradigma também vem ramificando-se, devido, dentre outros aspectos,
às contradições encontradas nas leituras da realidade apresentadas, a forma como têm
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sido analisadas determinadas metanarrativas e às predições políticas e sociais
resultantes de suas reflexões (HABERMAS, 1990a; ROUANET, 1989;
FEATHERSTONE, 1995; GUERRA, 1997).

Nesse contexto, já pode ser encontrada uma corrente de intelectuais que vem
procurando fazer uma revisão crítica do pensamento marxista, ora denominado pós-
marxista, com a pretensão de levar a sério o pós-moderno.

Entendendo o pensamento pós-moderno como sinal de uma importante transformação
cultural (...) a corrente pós-marxista, no campo da Educação, procura (...), ao mesmo
tempo, tentar explicá-lo em termos de processos sociais, além de “avaliá-lo” para
determinar sua relevância prática (JAMESON 1984a; 1984b; 1984c Apud
FEATHERSTONE, 1995, p.80), sem perder de vista três aspectos relevantes:

1. as concatenações epistemológicas e ideológicas existentes entre a ciência, a
filosofia, a Educação e a sociedade;

2. o Currículo, manifestado no estudo da relação complexa existente entre o
conhecimento humano e o saber escolar, isto  é, entre a cultura e a escola;

3. as práticas de linguagem que configuram e materializam relações de poder
dentro e fora da escola e que quase sempre são desconsideradas pelas análises
educacionais (ARANHA,1992, p.11).

VI.  O pós-moderno na lógica do pensamento pós-marxista e a questão da
diversidade cultural.

No que diz respeito ao paradigma pós-moderno de orientação pós-marxista, o
fenômeno da globalização da economia e das comunicações não é considerado
sinônimo nem garantia de homogeneidade, mas, pelo contrário, produz um novo tipo de
heterogeneidade, que se reflete nas sociedades avançadas e nas sociedades em
desenvolvimento, em que a  identificação das sociedades “multi”  (lingüísticas, culturais
e étnicas) dificulta a produção de generalizações sobre a noção de identidades nacional
e pessoal em escala mundial.

Essa dificuldade traz à tona a importância de se estudar a sociedade e suas
implicações político-educacionais dentro dos contextos da diversidade/pluralismo
cultural, sem perder de vista que a dinâmica das sociedades contemporâneas, ainda
que permeados por múltiplos condicionamentos e contradições culturais, vem
promovendo, na lógica do mercado capitalista, a geração de novos interesses,
preocupações e estilos de vida comuns que, direta e indiretamente, também
influenciam o processo de construção subjetiva da noção de identidades nacional e
individual.

O corpo, as roupas, o discurso, os entretenimentos de lazer, as preferências de comida
e bebida, a casa, o carro, a opção de férias, etc, estão sendo utilizados como
instrumentos culturais nas sociedades contemporâneas para tornarem-se indicadores
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de auto-expressão ética e estética e dos vários níveis de consciência característicos
dos estilos de vida atual20.

Se biologicamente o ser humano representa funções semelhantes, nada impede que
cada subjetividade possa ser modelada sob regimes de signos muito diversos, tanto
dos diferentes povos, grupos ou classes sociais, quanto dos diversos momentos
históricos e conjunturais nos quais esses regimes semióticos vão sendo
complexamente transformados. Dessa forma,

alguns sentimentos se cultivam em uma cultura em um certo momento, mas
se negam em outra cultura ou em outro momento do mesmo grupo. O modo
de perceber esteticamente o mundo também é modelizado pela cultura: o
que se considera belo e feio, saboroso ou não - pois a própria percepção do
sabor e da beleza é algo modelizado a partir da cultura; o mesmo ocorre com
a percepção das cores - o arco-íris tem sete cores para os falantes da língua
portuguesa, mas para alguém que fala inglês o rainbow tem seis cores, pois,
no que se refere ao arco-íris, a comunidade de língua inglesa não distingue a
cor anilada da cor roxa, ambas compreendidas em uma única faixa, purple.
Com a dimensão ética também ocorre o mesmo: as noções de justo, injusto,
certo e errado estão relacionadas com um conjunto de interpretantes válidos
sob uma semiose vigente no seio de uma comunidade em um dado
momento histórico. O mesmo se passa com os imaginários, a compreensão
de mundo, as esperanças, as utopias. Também no nível das necessidades
encontramos essas semioses: a definição do que deve ser satisfeito e de
como deve sê-lo; tudo isso é modelizado pela cultura. É muito diferente
nascer no Brasil ou em Ruanda, no Japão ou na Suíça (grifos nossos)
(MANCE, 1998).

Nesse contexto de controle social intencionalizado, ressurge um novo significado para a
mercadoria. Ao invés de ser considerada uma simples utilidade dotada de valor de uso
e troca, esse objeto tornou-se, há muito tempo, um instrumento de valor simbólico
sociocultural com forte capacidade de intervenção sobre as formas de pensar, que
agora “devem” adequar-se aos modos e padrões de vida social com a finalidade de
manter viva a lógica do sistema de vida econômica, política e cultural.

A partir dessa concepção, a mercadoria passa a ser criada para servir a um amplo
âmbito cultural, que procura diluir as diferenças de classe social, gênero, raça/etnia e
até de habilidade/forma física, permitindo, dentre outros aspectos, que objetos ou
manifestações culturais antes considerados “vulgares” e desprezíveis por serem
emergentes da cultura popular, possam agora, depois de transformados em
mercadoria, adquirirem um valor de uso, que possibilite o seu consumo em qualquer
estrato social.

                                                
20 Cabe notar aqui que a utilização da produção cultural como mais um dos mecanismos de controle social não é

novo.  No século XIX, Marx  (1997) já explicitava que, por menos heróica que seja a sociedade burguesa, o
heroísmo, a abnegação, o terror, a guerra civil e as guerras externas não foram menos necessárias para colocá-
la no mundo. E seus gladiadores encontraram nas tradições rigorosamente clássicas da república romana os
ideais e as formas de arte, as auto-ilusões de que necessitavam para dissimular, face a si próprios, o estrito
conteúdo burguês de suas lutas e manter a sua paixão nos píncaros da grande tragédia histórica.
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Mascarando-se ideologicamente a transmissão de valores e interesses das classes
dominantes para a manutenção dos modos de vida atual, vemos surgir, dessa forma,
uma outra cultura, a Cultura de Massas/Consumo, que passou a representar, no mundo
contemporâneo, o principal canal de formação de opinião e de comportamentos
individual e social. E para isso acontecer, tornou-se necessário ampliar
significativamente os meios de comunicação, motivo pelo qual Jameson (1988 apud
FEATHERSTONE, 1995) afirmaria que nunca  na história da humanidade, nenhuma
sociedade foi tão saturada de signos e imagens vinculados a um determinado tipo de
cultura quanto esta que vivemos na atualidade.

Entretanto, deve-se esclarecer que esse mecanismo de controle social de
subjetividades não é monolítico nem acabado, pois, paradoxalmente, se cada pessoa
reflete condicionamentos sociais em todas as dimensões da cultura, ao mesmo tempo
também pode ser considerada um ser livre para interferir diretamente sobre os códigos
culturais que o cercam (MANCE, 1998).

Assim, se a família, escola, colegas, amigos, igrejas e, especialmente, as mídias de
massa interferem em muito no processo de individuação das subjetividades, por outra
parte, é possível reconhecer uma

intervenção dos sujeitos sobre esses determinantes desde que desenvolvam
a capacidade de problematizá-los. Em todas essas esferas ocorre o processo
educativo através da formação dos indivíduos em semioses geradoras de
interpretantes, de padrões e referências para os diversos conjuntos de
comportamentos e ações pessoais ou coletivas (MANCE, 1998).

A constatação dessas questões vem influenciando os estudos relacionados à  Teoria
Crítica do Currículo. Se a Educação institucional privilegiou durante muito tempo a
transmissão da cultura dominante sobre as culturas subordinadas ou em desvantagem
econômica, o que se vem constatando atualmente é que o mundo da mercadoria (do
brinquedo, da música, da televisão, dos filmes, dos esportes, etc) está interferindo
significativamente na formação das identidades pessoais e coletivas, de tal forma que
se tornou capaz de motivar/encorajar em vários momentos - e mais do que a própria
escola - alunos/as e professores/as para o estudo e uma participação mais crítica na
realidade social, (APPLE, 1998, Mc LAREN, 1997; FEATHERSTONE, 1995). Como já
sabemos, infelizmente, a escola tem-se mantido bastante desconectada da realidade
cotidiana dos/as alunos/as, aspecto que tem contribuído, em grande parte, para
transformar a experiência escolar em uma prática sem espaço para o pensamento
crítico e analítico (KINCHELOE, 1997, p. 50-1)21.

Baseado nos referenciais acima citados, destacaremos, a seguir, alguns dos
fundamentos filosófico-pedagógicos que, no nosso entendimento, trazem novas
contribuições ao campo da Pedagogia Progressista, esclarecendo e/ou avançando em
torno de vários fundamentos teóricos que originalmente foram apresentados tanto na

                                                
21 Para esse autor, a Pedagogia Crítica ou Radical difere, dentre outras tradições educacionais, em sua ênfase nas

questões de justiça social e relações de poder, O entendimento de relações de poder desiguais afeta o processo
educacional de muitas formas e a pedagogia radical em sua tradição crítica procura identificar esses fatores sutis
e estancar o dano que aflige a povos inocentes (KINCHELOE, 1999, p.25).
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Pedagogia crítico-social dos conteúdos (SAVIANI 1983; 1987; 1989; LIBÁNEO 1987;
1992), quanto nas denominadas abordagens críticas da Educação Física nomeadas
pelos/as seus/suas criadores/as de crítico-emancipatória (KUNZ, 1991; 1994) e crítico-
superadora (BRACHT et al, 1992):

a) Embora a infra-estrutura econômica seja excepcionalmente forte, sua relação com a
supra-estrutura não é isolada, motivo pelo qual ambas se condicionam mutuamente
(SCHAFF, 1985). Por esse motivo, a relação escola/sociedade não pode ser vista
isoladamente. Ao lado da dimensão econômica, encontram-se também as
dimensões política, cultural e subjetiva, que ampliam o espaço de compreensão das
dimensões de dominação do homem pelo homem em que  se conformam,
historicamente, as bases de toda manifestação de controle social.

b) Para além do tradicional conceito de luta de classes, contido na vertente histórico-
crítica da Educação, sobressaem agora outras esferas de análise, que, junto à
primeira, estão sendo progressiva e criticamente incorporadas pelos profissionais da
Educação no contexto do saber escolar: as questões de classe, gênero/sexualidade,
cultura local e grupo étnico/raça.

c) É preciso pesquisar essas dimensões no contexto histórico-cultural, visando à
compreensão de sua manifestação na vida cotidiana, pois as reivindicações políticas
mais urgentes, que emergem desse cotidiano, são tacitamente reconhecidas como
codificadas no quadro da herança do colonialismo e do imperialismo: a
nacionalidade, a cidadania, a constitucionalidade, o socialismo e mesmo o
culturalismo são fruto das experiências históricas e contraditórias do patriarcado, do
colonialismo e do capitalismo.

d) Os estudos sobre produção de subjetividade devem ser incorporados e valorizados
em um contexto de análise ampliada, uma vez que esta é formada pelas forças
culturais de raça/etnia, classe, gênero/sexualidade e local, e é, no interior dessas
dimensões,  que se constroem os limites e possibilidades dessa subjetividade, já
que nelas moldamos, dentre outros aspectos, o tipo de amigos que nós  temos, o
trabalho que nós fazemos e as companhias que nós escolhemos. As interações com
nossas famílias, a igreja, os grupos de companheiros, os locais de trabalho e,
naturalmente, com as escolas, ajudam a moldar nossas identidade e, se essas
forças não fossem suficientes, nossas consciências também são influenciadas, tal
como foi visto anteriormente, pelo nosso envolvimento com as tecnologias em
mudança, os meios de comunicação de massa e a cultura popular que elas ajudam
a produzir (ARONOWITZ & GIROUX, 1985).

e) O estudo das relações entre Educação e ideologia deve ser ampliado, uma vez que
são partes inseparáveis do processo de formação do indivíduo por não produzir
apenas subjetividades, linguagens e narrativas, mas também, significados
(conscientes e/ou inconscientes), que podem se apresentar à consciência tanto de
forma distorcida quanto esclarecida. Conseqüentemente, a ideologia em sala de
aula emerge aqui como uma forma de ritual, que simultaneamente purifica e
contamina essa mesma pureza.
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A análise dos fundamentos acima citados, faz-nos pensar que, diante da nova
conjuntura histórico-social, deve-se rever (aspecto crucial) o significado dado à
sociedade, a partir da distinção dialética das esferas política, econômica e cultural (que
incorpora a ciência e a ética) em que se operam as dimensões de classe,
gênero/sexualidade e raça/etnia e local, enquanto aspectos constituintes da diversidade
cultural.

A desconstrução de antigas visões de mundo, sociedade e homem, adquiridas pelo
produto de uma formação fundamentada no paradigma da modernidade, é um esforço
importante para o desenvolvimento da ciência e das práticas educacionais que,
entretanto, não deve desconsiderar, ou colocar em segundo plano, a natureza social
dos antagonismos e das contradições de classe social existentes na sociedade
capitalista.

Por esse motivo, o desenvolvimento de processos pedagógicos, que pretendemos
construir dentro de uma perspectiva crítica de Educação, deve continuar partindo do
pressuposto dialético de que a produção do saber escolar, o planejamento educacional
e os resultados do processo ensino-aprendizagem são um produto político-pedagógico,
condicionado socialmente pelas constantes interações dinâmicas entre as esferas
política, cultural e econômica (Fig. 1).

Fig. 1 – Relação dinâmica entre as esferas infra e supra estrutural e as várias
dimensões da diversidade cultural no contexto da Educação

VII. O pensamento crítico pós-marxista como fonte de referência teórica para o
desenvolvimento de matrizes curriculares.

A revisão radical das visões de mundo, sociedade e homem/mulher que vem
acontecendo nos últimos tempos está contribuindo para a transformação das
concepções e práticas tradicionais da Educação.

Ainda que o paradigma cartesiano da modernidade defenda idéias e valores fundados
em visões que partem dos pressupostos de que o universo é um sistema mecânico, o
corpo humano uma máquina pensante, a vida em sociedade uma luta competitiva pela
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existência e a crença de que o progresso material ilimitado será alcançado pelo
crescimento econômico e tecnológico, observamos já que tais idéias vêm sendo
categoricamente desafiadas por acontecimentos recentes ligados à ciência.

Mantendo a leitura original do materialismo dialético marxista, a abordagem crítico pós-
marxista também vê o mundo como um todo integrado e não como uma reunião de
partes dissociadas; reconhece os valores intrínsecos de todos os seres vivos e defende
que estamos inseridos em processos sociais de luta pela construção de uma
consciência coletiva crítica e solidária.

Essa forma de racionalidade requer não apenas uma mudança nas formas de pensar a
realidade, mas pede, fundamentalmente, uma mudança correspondente em nossas
ações, a partir de princípios em que o importante é observar uma transição crítica do
individualismo para a cooperação, da quantidade para a qualidade, da dominação para
a parceria, sem escamotear, porém, os antagonismos presentes na sociedade de
classes.

A partir desses referenciais, a Pedagogia Crítica vem evidenciar um elevado grau de
compromisso com a prática educativa, ao tentar preservar as implicações críticas das
tendências cépticas globais mediante a inserção do diálogo entre a Pedagogia Crítica e
o paradigma crítico pós-moderno. Como exemplo, podemos citar MCLAREN (1997) e
GIROUX (1986, 1986b), que procuraram mostrar que educadores críticos como Paulo
Freire, Dewey e Childs, vêm, desde os anos 60, incorporando elementos considerados
pós-modernos, tal é a preocupação em conectar o cotidiano à escola para a
constituição do conhecimento teórico.

Esses autores mencionam a preocupação de propor, baseados na abordagem pós-
marxista, uma nova teoria educacional que, além de situar o CORPO enquanto locus da
ideologia22, aponta para o fato de que a sala de aula não constrói ou reproduz
“subjetividades” de forma implacável, mas antes se torna veículo para a confrontação
de ideologias, de senso comum, de conhecimento científico e de ação (social, política e
ética) (grifo nosso)  (MORROW e TORRES, 1997, p.381).

Consciente disto, mas também de que os rituais escolares não devem disciplinar os
desejos nem domesticar as subjetividades (tema pós-moderno fundamental), McLaren
propõe a adoção de um sentido lúdico e imaginário para a construção do universo
escolar “como se ele fosse” ordenado e significativo em termos humanos (MORROW e
TORRES, 1997, p.381), ainda que saibamos que tais construções não correspondam
exatamente à verdade.

Esse sentido lúdico e imaginário de construção do universo escolar deve ser concebido
dentro de contextos interacionais, que poderiam acontecer em ambientes solidários,
capazes de ultrapassar as diferenças culturais a partir do encontro de pontos em
comum de caráter multicultural, ético e político.

                                                
22 Ideologias se inscrevem em práticas significativas que constituem diversas representações da realidade. É claro

que isto não quer dizer que a ideologia é apenas uma falsa consciência (...) As ideologias são formas de
representação que servem para organizar experiências e constituir subjetividades (TORRES & MORROW, 1997,
p.381).
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Tratar-se-ia, então, da compreensão ampliada dos problemas universais a partir da
introdução de novas e diferentes formas de análise da realidade, que expressam as
preocupações humanas anteriormente reprimidas.

Assim, cabe-nos destacar aqui vários apontamentos encontrados na literatura, a
respeito dessas preocupações no contexto do estudo das condições de raça/etnia,
gênero/sexualidade e classe social na Educação (GADOTTI, 1998; McLAREN, 1997;
MOREIRA A. & SILVA, T. (ORGS.), 1994; MORROW e TORRES, 1997):

1. As condições geracionais, de raça/etnia, gênero/sexualidade e classe social não
nasceram no capitalismo e não podem ser reduzidas à exploração de classe e à
teoria da mais-valia. Daí,  também não se poder afirmar que desaparecerão diante
de novas formações sociais.

2. Ainda que as condições geracionais, de raça/etnia, gênero/sexualidade e classe
social antecedem à formação capitalista, sempre estiveram ligadas às questões de
divisão social e interesses econômicos relacionados à dominação de uma classe
sobre a outra, não podendo, portanto, ser pensadas fora das características
estruturais e ideológicas da sociedade nem reduzidas ou vistas unicamente como
condicionadas pelas contradições estruturais da sociedade capitalista (SOLOMOS,
1986 apud MORROW e TORRES, 1997, p. 349).

3. Enquanto eixos de controle social e de exploração humana, as condições
geracionais, de raça/etnia, gênero/sexualidade e classe social vão além da esfera
do trabalho e penetram em questões, como a dominação militar entre estados, as
relações entre grupos étnicos que podem convergir para formas de dominação
militar (ex.: servios x croatas) e as relações entre os sexos.

4. Os alvos de dominação e exclusão humano-social não são aleatórios. Muitos alvos
tendem a ser vulneráveis e facilmente visíveis, daí,  negros, mulheres, deficientes
físicos e mentais e minorias religiosas, por exemplo, terem-se situados,
historicamente,  em regiões periféricas sujeitas ao colonialismo, regional ou
psicológico.

5. As condições geracionais, de raça/etnia, gênero/sexualidade e classe social têm
influência profunda na psique individual e coletiva, enquanto parte constituinte do
processo global de socialização, que reflete hábitos, preconceitos e o senso comum,
estabelecidos culturalmente.

6. As populações socializadas em identidades geracionais, de classe, sexo e/ou etnia,
não podem simplesmente abandonar, de um dia para outro, as suas determinações,
devido à falta de formação arbitrária dessas identidades, pois elas surgiram de
processos muito condicionados historicamente e bem enraizados nos sistemas de
reprodução social e cultural (MORROW e TORRES, 1997, p.353).

7. Ainda que variados problemas sociais, relacionados às condições geracionais, de
raça/etnia, gênero/sexualidade e classe no mundo inteiro, pareçam resistir a uma
unificação teórica de análise, é possível afirmar que:
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a) apesar de existir há milênios, o racismo somente começou a ser associado às
diferenças culturais entre as raças a partir do século XIX, no momento em que se
estabeleceu uma ligação ideológica entre estas e as teorias biológicas da
hereditariedade, legitimadas pela teoria social darwinista (biologização dos povos
primitivos);

b) pensamento feminista vem ajudando a analisar teoricamente a discriminação de
gênero da sociedade e na Educação, a partir da descontrução crítica da
categoria de classe numa perspectiva não reducionista;

c) independentemente do progresso sócio-econômico da humanidade, as mulheres
continuam sendo exploradas e dominadas. Embora constituam 50% da
população mundial, seus salários ainda eqüivalem a 75% dos homens e são
detentoras de menos de 1% da propriedade territorial;

d) os anos 90 caracterizam-se por um pensamento pós-marxista e pós-moderno,
pelo questionamento das teses socialistas ortodoxas e burocráticas e a
afirmação da subjetividade política (McLAREN, 1986), que se expressa por meio
de movimentos sociais mais preocupados com questões imediatas do que com
uma utopia distante, como pensávamos nos anos 60 (GADOTTI, 1998, p.308-9).

8. No campo da Educação, o estudo das questões de raça/etnia, gênero/sexualidade e
classe trouxe à tona uma teoria da sobredeterminação, em que os resultados do
ensino na produção de subjetividade, da aprendizagem e da escola em geral são
analisados nas suas constantes relações com as esferas política, econômica e
cultural da sociedade.

9. Considerar as questões de raça/etnia, gênero/sexualidade e classe social como
princípios unificadores com os quais se pode compreender a dominação nos
contextos educativos, implica um entendimento mais radical das relações entre a
Educação e a transformação social,  o que sugere rever criticamente as noções
liberal e neoconservadora de que a escola:

a) pode resolver o problema da desigualdade, facilitando a mobilidade social
àqueles que são capazes de ter bons desempenhos no sistema escolar;

b) pode, por si, contribuir de modo significativo para a solução dos problemas
sociais subjacentes às dificuldades que as minorias têm em aproveitar as
oportunidades existentes;

c) é capaz de resolver sozinha os problemas de deterioração dos bairros urbanos,
da violência urbana, da presença exagerada de símbolos sexuais,  da droga, da
proliferação de gangs, entre outras coisas, pois esses são  resultado de valores
familiares frouxos e da erosão da família enquanto instituição.


