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Existem pelo menos dois grandes níveis ou ins-
tâncias que podem definir o currículo. A primeira de-
las, mais ampla e permanente, é o Estado. A segunda,
mais específica e transitória, o Governo. Cabe ao Esta-
do definir, se possível para um longo período, aspectos
de organização, legislação geral e administração das
práticas escolares, ao passo que os governos seriam
responsáveis pela manutenção do sistema, pela avalia-
ção e ação no âmbito educacional.

Em outras palavras, caberia ao Estado estabele-
cer as linhas gerais da organização da educação e da
escola, e aos diferentes governos implementar polí-
ticas para que a educação atingisse certos objetivos.
Nesse sentido, o lócus privilegiado da materialização
do currículo seria a escola, e seus atores principais
seriam os professores e alunos. De maneira ampla, o
grande objetivo da educação e do currículo seria en-
tão o de promover a formação de atores produtivos e
autônomos. (POPKEWITZ, 1998, p. 97)

Assim o currículo parte de uma pergunta fun-
damental: - que conhecimento deve ser ensinado?
Uma segunda questão que se apresenta é: - O que as
crianças devem ser? Como se vê, a escola encontra seu
objetivo fundamental, que é selecionar e transmitir às
novas gerações os conhecimentos produzidos pela hu-
manidade. Aliado a isto, torna-se essencial ter clareza
de qual educação é necessária à formação de crianças,
jovens e adultos, para que possam enfrentar os desa-
fios do mundo em que vivem. Partindo-se daí, algumas
perguntas poderiam ser formuladas, em linhas gerais,
para a organização do currículo:

• O que ensinar? Refere-se aos conhecimentos
selecionados e aos conteúdos educacionais
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considerados necessários, apropriados e re-
levantes;

• Como ensinar? Diz respeito às teorias, às me-
todologias e às técnicas de ensino;

• Aquem ensinar? Diz respeito aos aspectos psi-
cológicos e sociais que envolvem os estudantes
e a educação como um todo;

• Onde ensinar? Sobre as condições históricas e
políticas da educação;

• E como avaliar? Referindo-se à observação dos
resultados, não apenas dos alunos, mas de todo
esse processo social e educativo.

Nesse caso, tem-se o currículo como uma sele-
ção que pressupõe disputa, hegemonia e complexas
relações de interesse e poder. É aqui que se dá a rela-
ção completa entre a Educação e a Pedagogia, como
ponto de encontro entre as dimensões social, políti-
ca e à cultura, vinculadas às experiências cotidianas
dos atores individuais. Como vemos, esse universo é
perpassado por interesses e conflitos diversos que são
atingidos ainda por dimensões locais, nacionais e até
mundiais.

Configura-se como campo de disputa mais ou
menos evidentes entre diferentes grupos, por isso, ne-
nhuma proposta curricular é neutra ou desinteressada.
Por exemplo, na década de 1930, no Brasil, a grande
disputa na arena educacional brasileira era entre ato-
res da Escola Nova - Anísio Teixeira, Fernando de Aze-
vedo, Lourenço Filho, Filgueiras Lima - que defendem
o ensino público e laico, com uma metodologia mais
centrada no aluno, em oposição à Igreja Católica que
apoiava o ensino confessional e uma metodologia mais
tradicional, centrada na transmissão de conhecimen-
tos e na liderança do professor. Ambas com modelos
bem definidos de atuação e de postura dos educado-
res. Tudo isso em meio ao primeiro governo de Getúlio
Vargas (1930 - 1945) que impunha, sem maior partici-
pação da sociedade, a Lei Educacional de 1936.
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Por todas essas reflexões, o currículo e a refor-
ma curricular são históricos e trazem em si todas as
marcas dos interesses econômicos, sociais, políticos e
da cultura.

Feitas essas configurações inicias para situar a
reforma curricular, afirmamos que existem diversas
tendências nas concepções de currículo. A primeira é
baseada nos trabalhos dos norte americanos Bobbit,
com o livro The Curriculum, de 1918, e de Ralph Tyler
que, com algumas adaptações ainda exercem influên-
cia nos dias atuais. Em linhas gerais eles propunham
que a escola se adaptasse e funcionasse nos moldes de
uma empresa, baseando-se em critérios como organi-
zação, administração, objetivos, metas e eficiência.
Essa concepção se acentua afirmando que a formação
das novas gerações na escola tem o objetivo de prepa-
rá-las para a inserção no mundo do trabalho. A esco-
la, nesse caso, serviria para atender aos interesses do
que hoje denominamos de mercado. Em síntese uma
educação que parte da empresa e que a ela retoma,
o mundo empresarial compreendido como o início pri-
mordial e o fim último da educação.

Uma segunda concepção de currículo parte de
uma dimensão mais política e menos econômica. Ela
pode englobar de maneira ampla e não homogênea,
teóricos tão importantes e diferentes como o norte-
americano John Dewey (1859-1952), ou o pesquisador
suíço Jean Piaget (1896-1980). Para Dewey a finalida-
de da educação seria uma preparação dos indivíduos
para a vida democrática formando, para isso, crianças
autônomas e participativas, aptas a tomar decisões e a
efetuar escolhas ante diferentes opções e possibilida-
des. Piaget, por sua vez, apresenta o caminho de cada
criança desde a heteronomia, compreendida como
pensamento dependente, até chegará à autonomia em
que ela é capaz de pensar por si própria e tomar suas
próprias decisões.

Essas concepções defendem ainda a participa-
ção de professores não diretivos que tivessem em sua
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formação uma maior ênfase nas psicologias da edu-
cação. Uma novidade atual no Brasil é a adoção do
construtivismo na pedagogia escolar, em especial na
alfabetização e na educação de crianças para torná-
las mais autônomas e participativas. Aqui o sistema
educacional teria como objetivo atender à formação
de um futuro trabalhador mais preparado para uma
atuação mais criativa, participativa e flexível, dimen-
sões consideradas indispensáveis para a inserção no
mercado de trabalho e para atender as necessidades
da grande empresa e do Estado.

Uma terceira tendência poderia ser denomi-
nada de crítica. Ela se baseia em grandes linhas nas
ideias de Karl Marx sobre o capital, a história, classes
sociais e luta política, e no italiano Antonio Gramsci,
especialmente em seu livro Os intelectuais e a orga-
nização da cultura. Ambos muito influentes no Brasil,
especialmente na década de 1980. Em aspectos gerais
ela enfatiza a problemática da exploração capitalista
do trabalhador e considera a escola como campo de
disputa entre a ideologia e a necessidade de formação
de mão-de-obra qualificada, em oposição à possibili-
dade de conscientização, resistência e emancipação
da classe trabalhadora.

Essa concepção propõe a formação de um pro-
fessor competente e eficiente em sua atuação peda-
gógica, mas que seja capaz de realizar uma oposição
crítica ao sistema social capitalista e a seu processo
opressivo de acumulação privada de riquezas. Em li-
nhas gerais, esses teóricos e outros que os seguiram,
não apresentam uma teoria curricular organizada,
centralizando e dirigindo seus esforços numa crítica ao
currículo vigente e na procura por espaços de crítica e
luta política consciente contra o capital.

Uma quarta visão, autodenominada pós-crítica,
acredita que na sociedade atual o currículo se mate-
rializa construindo subjetividades através de uma rela-
ção saber-poder. Baseada na Nova Sociologia da Edu-
cação-NSE, inglesa, ela defende que uma sociedade
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dominada por símbolos variados e imagens múltiplas e
diferenciadas também produz subjetividades múltiplas
e diferenciadas. Assim, a NSEcritica os currículos vi-
gentes por construírem identidades falsas e acabadas,
consideradas como um objeto estático num contexto
de mudança.

Como alternativa ela propõe uma educação
e uma escola aberta às diferentes etnias e ao rnul-
ticulturalismo, atendendo assim à pluralidade étnica,
sexual e cultural do mundo atual pós-moderno. A res-
peito da convivência dos indivíduos em sociedade, ela
acredita que em meio à tamanha diversidade e a um
insuperável multiculturalismo, a única possibilidade
de nos relacionarmos uns com os outros seria o res-
peito às diferenças. Realizando ainda forte crítica ao
construtivismo piagetiano e às políticas neoliberais,
essa concepção teve grande influência na concepção
dos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCNs, no final
dos anos noventa, principalmente no que se refere aos
temas transversais como pluralidade cultural, étnica e
sexualidade.

Dessasquatro grandes concepções de educação e
de currículo expostas resumidamente acima, podemos
afirmar que umas delas parece tornar-se hegemônica,
embora não homogênea, nas reformas curriculares e
na formação do educador de hoje. Trata-se da que se
convencionou chamar de modelo neoliberal e que, na
década de noventa, propõe uma escola e uma forma-
ção de professores prontos a servir aos interesses da
grande empresa e do mercado, compreendendo a es-
cola como instituição educacional que deve asseme-
lhar-se e seguir o modelo organizacional empresarial,
ancorado nas mais atuais teorias da administração de
empresas. A seguir, procurarei sintetizá-la em algumas
de suas características fundamentais, dentre outras:

• a primeira delas é a ênfase na formação de
crianças mais autônomas e criativas, aptas ao
trabalho em equipe, prioridades consideradas
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fundamentais exigidas pela empresa atual, mas
limitadas a resolver problemas operacionais;

• outra característica é a adoção de uma polí-
tica educacional que combine centralização
e descentralização onde um /governo central
forte necessita de colaboradores ágeis nas
extremidades do sistema: seja nos governos e
nas burocracias locais, seja nas escolas;

• naquela estrutura, que eu denominaria de
descentralização centralmente controlada,
ganham espaço os técnicos e funcionários de
um ministério da educação forte e propositivo,
combinados ou pelo menos bem articulados a
atores locais fundamentais como técnicos dos
estados e municípios e diretores/gestores de
escola. Eque deveriam aderir com entusiasmo
ao projeto mencionado;

• o controle central do processo se exerce atra-
vés de mecanismos periódicos de avaliação
nacional ou internacional de todos os níveis
do sistema, baseada no modelo empresarial
do controle do produto - estudantes, escolas,
universidades - e pela análise quantitativa e
estatística dos processos educacionais;

• uma outra dimensão desse controle é a pre-
sença do financiamento e monitoramento
exercido pelo Banco Mundial que chega a ser
considerado hoje como ministério da educação
mundial, uma espécie de governo global com
mecanismos flexíveis de influência ou controle
dos processos educacionais locais;

• aparecem também a presença de fundações
internacionais investindo com peso em diferen-
tes áreas educacionais dos países. Umexemplo
clássico é a atuação da fundação Soros do Mega
Investidor George Soros, principalmente na
Rússia e no leste europeu, especialmente na
produção de livros didáticos e na organização
de work shops para preparar os escritores
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desses livros. Sempre a partir de uma ótica
vinculada aos interesses do grande capital e
dos mega investidores internacionais;

• um outro dado fundamental é o que se refere
à formação de professores. Exige-se agora um
professor reflexivo, especializado nas metodo-
logias e técnicas de ensino e que adote uma
pedagogia construtivista. Esses educadores e
seus alunos devem estar aptos e abertos para
a solução de problemas, mas dentro dos limi-
tes de dar agilidade ao sistema nos contextos
locais. E importante agora uma formação
superior mais rápida baseada apenas naquelas
metodologias e técnicas educacionais;

• dois aspectos tornam-se assim desnecessários:
- que o professor receba uma formação e que
tenha como condição de sua prática uma sólida
preparação teórica: - e que possua uma cultura
geraLe abrangente, anteriormente considerada
imprescindível;

• outra novidade é a valorização ou importância
crescente dos diretores de escola e sua equi-
pe, considerados agora os gestores/gerentes
educacionais locais do sistema;

• mais um aspecto essencial é o que dá conta
do surgimento de um tecnocrata diferente nos
planos nacional e local e que deve ser ágil na
solução de problemas;

• como face relevante e que não é dita ou ex-
plicitada com clareza, em países com elevado
endividamento como o Brasil dos anos noventa,
faz-se necessário aprender a tomar decisões
e encontrar saídas, apesar da insuficiência de
recursos financeiros e dos cortes orçamentários
provocados pelos constantes ajustes fiscais;

• para disfarçar a contenção salarial, processas-
se uma competição entre as escolas em avalia-
ções externas, cujos resultados são vinculados à
premiação dos professores. Acompetição entre
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escolas e educadores e sua desarticulação polí-
tica, além do controle dos salários, são alguns
de seus objetivos não revelados.

Nesse modelo delineado acima, questões so-
ciais tornam-se praticamente desconsideradas, en-
quanto todos os problemas educacionais são atribu-
ídos aos métodos ineficazes de ensino - gestão da
sala de aula -, ou a questões vinculadas à adminis-
tração escolar e dos sistemas educacionais locais -
gestão escolar' e de sistemas.

Como podemos constatar, o caso brasileiro apre-
sentou muitas das características do modelo sintetiza-
do antes. É interessante notar ainda como se realiza
uma inventiva combinação dos modelos tradicionais de
política educacional europeia e norte-americana. Nos
EUA, a tradição federativa é a de um governo central
relativamente fraco, em relação à base do sistema
onde encontramos uma "forte administração local e
regional, inclusive com o diretor de escola sendo visto
como a chave da reforma escolar," (POPKEWITZ,ibi-
dem, p. 105).

O caso europeu é diferente, principalmente até
os ajustes liberais da década de oitenta e noventa.
Aqui o papel dos governos centrais era centralizar tan-
to a organização quando a avaliação, sem esquecer
de dar conta de todas as realidades do sistema. Nes-I .
se caso, as burocracias do governo assumem um papel
muito mais forte do que a do professor ou dos demais
atores locais.

No Brasil, especialmente nos últimos quinze
anos, um ministério da educação cada vez mais forte e
atuante na definição de políticas, legislação e forma-
ção de professores articula-se como a necessidade da
atuação de atores locais mais autônomos e que assu-
mem a condição fundamental de descentralizar e dar
agilidade ao sistema.

O mais importante a se destacar é o surgimento
de nova racionalidade tecnocrática que combina inte-PERfjAMUM
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resses e objetivos globais, articulando-se ao governo
dos países, ao mesmo tempo em que se implementam
as políticas com um apoio indispensável dos agentes
locais. Como dissemos anteriormente, trata-se de
uma descentralização centralmente controlada. Mais
um aspecto relevante é que todo esse modelo com-
plexo tem que funcionar num ambiente de corte nos
investimentos sociais e no controle de despesas, sob
o argumento final de que "alguém vai ter que pagar a
conta do jantar". Ressalte-se que esse modelo jamais
foi aceito ou incorporado com entusiasmo pela maioria
dos estudantes e educadores.

A seguir, apresentamos alguns aspectos das mu-
danças que ocorreram na conjuntura econômica, em es-
pecial no agravamento da competitividade das empresas
e da reestruturação das economias dos estados nacionais
com a formação de blocos de países, bem como suas in-
fluências diretas ou indiretas nas políticas educacionais.
Apresentamos também a crise das economias centrais e
o surgimento de uma nova classe de países que se con-
vencionou denominar como países emergentes.

Competitividade, Acumulação de Riquezas e Reforma
Curricular

Compreendemos aqui a escola como participan-
te ativa do universo do mundo simbólico e da cultura.
A compreendemos também como um poder que tem
sua independência relativa a contextos históricos que
tornam-se também influenciados por um poder maior,
seja ele originário da economia ou do Estado. Assim,
o modelo delineado acima visa responder a demandas
e interesses externos que se originavam no que o ge-
ógrafo Milton Santos denomi ava ele "centros frouxos
e móveis de poder", tradicionalmente localizados em
Nova lorque, Londres, Berlim e Tóquio, dentre outros
de menor expressão.

Nesse sentido, a autonomia e o descomunal
crescimento dos mercados financeiros e das empre-
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sas trazem, dentre outras coisas, três características
essenciais:

• o acirramento sem precedentes da competiti-
vidade em estágio planetário;

• e as relações com os estados nacionais, que
se tornaram muito menores, sem perder sua
importância;

• além de sua dependência desse novo mercado
financeiro mundial, necessitando de sua con-
fiança e investimentos para implementar polí-
ticas, tomar iniciativas econômicas e ancorar
suas moedas.

A sociedade pós-industrial, com o desenvolvi-
mento da microeletrônica, da informática e da robó-
tica, as seguidas revoluções científico-tecnológicas, as
novas formas ae gerenciamento e administração das
empresas, a expansão dos mercados financeiros, imo-
biliário, do comércio mundial e dos serviços vão provo-
car a urgência da reorganização produtiva e agilidade
nas decisões. E vão propiciando a fusão ou a incorpo-
ração de empresas, inclusive educacionais, em conglo-
merados econômicos, muitas vezes, gigantescos. Isso
provoca a articulação entre os governos regionais para
a formação de blocos de países com o objetivo de esta-
belecer políticas atrativas aos investimentos privados.

Essa complexa organização vai facilitando a
mobilidade de capitais através de mecanismos como
o da abertura de fronteiras comerciais e da queda de
barreiras tributárias, além da derrubada de subsídios
agrícolas e da renúncia fiscal.

Todo esse modelo entra em crise, aproximada-
mente, a partir do final da década de 1990. Com ela, a
perda de liderança dos EUA,especialmente em conse-
quências dos atentados do 11 de setembro de 2001 , e a
decadência dos tigres asiáticos desde a crise financeira
mundial iniciada na Tailândia, em 1997. Os tigres asiá-
ticos se constituíram no grande mecanismo de propa-
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ganda e 'serviram de modelo para todos os países peri-
féricos, especialmente em sua política educacional.

Agravada com a nova crise econômica iniciada em
setembro de 2008, a quebra do sistema se revela nos
Estados Unidos por algumas das seguintes condições:

• pela insolvência de consumidores que não
conseguiram honrar suas dívidas;

• agravada pela inadimplência nos financiamen-
tos imobiliários;

• e pela falência generalizada de grandes ban-
cos e empresas, prontamente socorridos com
bilhões de dólares pelo governo federal;

• tudo agravado pelos crescentes gastos militares
na guerra contra o terrorismo, tanto no Iraque
quanto no Afeganistão.

Com o esgotamento das forças produtivas nos
países centrais, a ascensão, para muitos, inesperada
uma década atrás, da China e dos países emergentes
- principalmente, a Rússia, a índia e o Brasil - vem
sustentar a precária recuperação econômica mundial.
Podemos definir esses países emergentes por possuí-
rem algumas características comuns, apesar de suas
marcantes diferenças entre si. Tanto nos aspectos eco-
nômicos, quanto em sua estrutura social, bem como
em suas trajetórias históricas e culturais:

• todos eles possuem um vasto território;
• eles têm ainda em comum a exuberância de

suas riquezas naturais;
• contando com uma grande população, cons-

tituída num crescente mercado consumidor.
Marcada ainda por enormes desigualdades
sociais;

• todos eles apresentando um razoável desen-
volvimento científico e tecnológico;

• aliado a uma melhoria nos indicadores sociais
e educacionais;
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• contando com trabalhadores altamente qua-
lificados e escolarizados, coexistindo com um
numeroso contingente de mão-de-obra extre-
mamente barata;

• todos contando com regimes políticos relativa-
mente consolidados e estáveis;

No caso brasileiro, a ruptura com o modelo
neoliberal se revela a partir da retomada do papel do
Estado desde o início dos anos 2000: - tanto nas inver-
sões em infra-estrutura e em tecnologia; - pela conso-
lidação de uma crescente autonomia energética; - na
consolidação do país como potência agrícola mundial e
como grande exportador de alimentos; - no financia-
mento ao consumo de massas, muitas vezes, sob re-
núncia fiscal; - na assistência às populações abaixo da
linha da pobreza; - e na recuperação da previdência
pública e das inversões nas políticas sociais; - além da
continuidade de importantes investimentos na educa-
ção pública, inclusive superior.

Todo esse modelo gera emprego e salários, o
que movimenta a economia e recupera a arrecadação
do Estado, deixando-o preparado para novos investi-
mentos. Como se vê, é uma outra concepção de Esta-
do e de governo, muito diferente daquela neoliberal,
que reconhecia a ação estatal apenas na regulação e
proteção dos mercados, muito ativa na contenção de
inversões sociais.

É importante ainda perceber que aquela moeda
tinha uma outra face. Ao descentralizar o sistema
educacional, controlando-o de cima para baixo ou de
fora para dentro, criam-se condições para articulação
entre os atores locais e entidades nacionais, sejam de
caráter estudantil, seja de educadores, seja de respon-
sáveis pela formação de professores. Reunidos em fó-
runs de licenciaturas, associações docentes, executivas
locais e nacionais de estudantes, entidades de diretores
de centros e faculdades de educação, dentre outras, os
educadores e estudantes propõem alternativas e deba-
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tem políticas demonstrando na prática que a história não
caminha em apenas uma única e inexorável direção.

Nesse caso, tanto a reforma curricular quanto as
políticas educacionais públicas e a formação de pro-
fessores constituem-se num campo de lutas e disputas,
algumas vezes sutis, em outras mais explícitas e acir-
radas, no qual à força coercitiva do estado e dos seus
agentes políticos e intelectuais se contrapõem educa-
dores organizados, debatendo e interferindo em todas
as dimensões da política educacional.

Observa-se que todo esse contexto educacional
caminha paralelamente ao que se convencionou de-
nominar de mitificação da vida cotidiana, em que as
novas imagens virtuais do dia a dia - sejam do cinema,
da Internet, da propaganda ou da televisão -, exercem
forte influência na constituição de identidades e de
personalidades. Desvendar essa realidade virtual que
quase se sobrepõe à própria realidade é um dos temas
que se impõem com maior urgência, tanto a qualquer
projeto de reforma curricular, quanto a qualquer di-
mensão da educação e da formação de professores.

A escola mantém-se assim, e se consolida, como
a instituição mundial de educação para as novas gera-
ções. E o currículo se reafirma como campo de luta -
seja de controle estatal ou de emancipação possível-,
e que se realiza numa relação cotidiana entre atores
mais ou menos conscientes e autônomos.

Escola e currículo que se renovam de forma visível
ou imperceptível no campo simbólico e do conhecimen-
to. Eque se revelam na disputa pela conquista da hege-
monia. Como se percebe, sempre a partir de complexos
jogos de poder entre os diversos sujeitos educacionais.
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