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Resumo 

 
Neste trabalho de pesquisa, voltado para a área da educação, procuramos realizar 

uma investigação  das  questões relativas  às  reformas  educativas empreendidas no atual  

estágio  de  mundialização  do  capitalismo. Tal intento versou sobre um desvendamento 

crítico das apropriações simbólicas (Bourdieu) de  categorias e o léxico das lutas democráticas  

nas  propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental.   

Conseguimos perceber que, em grande medida, as informações e orientações, principalmente 

as que envolvem a problemática dos valores, atitudes, procedimentos e conteúdos, presentes 

nos documentos oficiais da Secretaria do Ensino Fundamental – Volume Introdutório dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e  Parâmetros Curriculares Nacionais de  Geografia -  são 

seletivamente reciclados e reincorporados  pelos expedientes ideológicos do  neoliberalismo 

em  sua luta hegemônica. Tal constatação nos fez notar, portanto, que no meio educacional, na 

maioria das ocasiões, é construído um discurso ‘sobre’ a educação fazendo às vezes do 

discurso que seria ‘da’ educação, no qual noções e conceitos produzidos no tensionamento de 

realidades datadas e específicas são destacados das condições de produção que lhes forneciam 

sentido e utilizados arbitrariamente (e por que não dizer, ideologicamente) como eixos 

analisadores de  realidades distintas, sem que seja posta em causa a pertinência  de  tal uso.  A 

recontextualização nos campos pedagógicos oficial e não-oficial opera apropriando, 

reenfocando, deslocando e relocalizando para justificar o injustificável, produzindo questões 

(a fatal necessidade de inclusão no mundo “globalizado”, justificando todos os tipos de 

sujeições, parece ser uma delas; a pretensa “crise do Estado”, legitimando recuos múltiplos de 

conquistas sociais, outro) ou expressões como “cidadania” ou “autonomia”  que acabam por 

pautar o debate – tanto na mídia, quanto nos meios acadêmicos - na busca de circunscrever o 

campo simbólico ao âmbito dos interesses do capital em suas formas atuais. Os objetivos 

estabelecidos neste estudo levaram-nos a optar por um estudo analítico, orientado pelos 
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pressupostos da abordagem qualitativa em educação, elegendo a análise documental como 

método de construção de dados. Com o intuito de apreender as percepções, as concepções e a 

historicidade do objeto pesquisado, utilizamos como fonte de dados documentos oficiais 

(legislações, diretrizes curriculares e relatórios) e  a literatura especializada. A escolha dos 

documentos se dá em função dos objetivos que a pesquisa se propõe e das temáticas em 

discussão (Godoy, 1995).  Tratamos  de  identificar na aparente democratização da produção 

simbólica o seu inerente potencial  de  manipulação  da  subjetividade dos  indivíduos. A  

mesma  educação – que  tanto  prega  nos  referenciais  curriculares  a  autonomia, a  

liberdade  e  a  democracia com seus mais  altos valores - , opera nos  indivíduos  a  mais  

brutal  padronização.   
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Abstract  
  

 

In this work of research, directed toward the area of the education, we look for to carry 

through an inquiry of the relative questions to the undertaken educative reforms in the current 

period of training of globalization of the capitalism. Such intention turned on a critical 

disclose of the symbolic appropriations (Bourdieu) of categories and the lexicon of the 

democratic fights in the proposals of the National Curricular Parameters for Basic to teach. 

We obtain to perceive that, in great measure, the information and orientações, mainly the ones 

that involve the problematic one of the values, attitudes, procedures and contents, gifts in 

official documents of the Secretariat of Basic to teach Introductory volume of the National 

Curricular Parameters and National Curricular Parameters of Geography - selectively recycled 

and they are reincorporados by the ideological expedients of the new liberalism  in its 

hegemonic fight. Such verify in made them to notice, therefore, that in the educational way, in 

the majority occasions, are constructed to a speech upon to them? the education making to the 

times of the speech that would be from the education, in the which slight knowledge and 

concepts produced in the tension of dated and specific realities is detached of the conditions 

of production that they supplied to them decision sensible and used (and why not to say, 

ideological) as analytical axles of distinct realities, without that is ece of fish in cause the 

relevancy of such use. The situation in the pedagogical fields official and not-officer operates 

appropriating, focus, dislocating and focusing to justify the unjustifiable one, producing 

questions (the fatal necessity of inclusion in the global world, justifying all the types of 

subjections, seem to be one of them; pretense crise of the State, legitimizing multiple jibs of 

social conquests, other) or expressions as citizenship  or autonomy  what finish for pautar the 

discussion as much in the media, how much in the half academics - in the search to 

circumscribe the symbolic field to the scope of the interests of the capital in its current forms. 

The objectives established in this study had taken them to opt it to an analytical study, guided 
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for estimated of the qualitative boarding in education, choosing the documentary analysis as 

method of construction of data. With intention to apprehend the perceptions, the conceptions 

and the historicidade of the searched object, we use as source of data official documents 

(curricular legislações, lines of direction and reports) and specialized literature. The choice of 

documents if gives in function of the objectives that the research if considers and of the 

thematic ones in quarrel (Godoy, 1995). We treat to identify in the apparent democratization 

of the symbolic production its inherent potential of manipulation of the subjectivity of the 

individuals. The same education that as much nails in the curricular referenciais the 

autonomy, the freedom and the democracy with its higher values -, operates in the individuals 

the most savage standardization. 
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Introdução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Durante a década de 90, vários segmentos da sociedade repetiram, à exaustão, a 

importância da educação escolar como via de desenvolvimento econômico. Tal postura, 

materializada em projetos, propostas e planos – conforme se verá no decorrer deste trabalho –, 

não está circunscrita à realidade brasileira; ao contrário, é um movimento que está na pauta 

das agendas governamentais dos mais diferentes países e que adota, como uma das formas de 

sua consolidação, a intervenção do setor empresarial na gestão da escola pública. 

Os argumentos presentes no discurso oficial que embasou o conjunto de reformas 

desencadeadas pelo Governo Federal, na gestão do ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso, traduzem premissas da reedição das antigas teses da teoria do capital humano, ao 

afirmar, por exemplo, que: investir na “melhoria da qualidade da educação pública” teria sido 

prioridade do referido governo e, que, 

“O ensino no Brasil está mudando. A consolidação do Estado 
democrático, as novas tecnologias e as mudanças na produção de bens, 
serviços e conhecimentos exigem que a escola possibilite aos alunos 
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integrarem-se ao mundo contemporâneo nas dimensões fundamentais da 
cidadania e do trabalho”.(MEC, 1999:13). 

 

Na opinião de Luis Corvini (2001), Diretor de Recursos Humanos da Motorola do 

Brasil, a educação é o que irá alavancar o crescimento do nosso povo e, conseqüentemente, do 

nosso país.  Segundo Corvini (2001), à medida que o governo aperfeiçoa a educação, 

buscando colocar-se no nível internacional e, principalmente, avalia a sua qualidade, como 

por exemplo, no caso do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), beneficia cerca de 80% 

da empresas e negócios do Brasil que não têm condições de utilizar uma ferramenta científica 

de avaliação para a contratação de seus funcionários: 

 

“Estamos falando, sem dúvida, de um mercado para alguns milhões de 
trabalhadores. À medida que o ENEM, em um dos seus objetivos, tem 
como meta estruturar uma avaliação do ensino médio que sirva de 
modalidade alternativa ou complementar aos processos de seleção, nos 
diferentes setores do mundo do trabalho, nós, executivos da área de 
recursos humanos da iniciativa privada, temos que olhar atentamente 
para esta ferramenta que pode ficar disponível sem absolutamente 
nenhum custo adicional às empresas e às entidades que vierem a utilizar 
os resultados da avaliação dos seus participantes”.(Revista ENEM 2001, 
N. 01:08). 

 

De acordo com os pressupostos neoliberais, a educação e a escola são consideradas 

política e estrategicamente importantes, ao mesmo tempo que a "qualidade total" configura-se 

como um desses esforços de reorganização da vida social e política. E o que se delineia hoje é 

a pretensão de redefinir a escola e a educação como mercado; os alunos e seus pais como 

consumidores; e o direito a educação como mercadoria. O discurso da qualidade total se atrela 

ao da privatização da Educação, e é provável que o acesso ao mercado educacional venha a 

passar pela posse ou falta de recursos econômicos e instrumentos de poder, "produzindo neste 

processo mais desigualdade educacional e social" (Silva, 1994:24). 
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O conjunto de medidas originadas no decorrer da década de noventa deixou, como 

saldo, em âmbito internacional e especificamente no Brasil, a instalação da lógica neoliberal 

da qualidade total na educação. 

Com essa estratégia, à medida que as camadas populares têm acesso à gestão pública e 

à possibilidade de exigir melhores serviços – o que se definiria como a real democratização 

dos poderes públicos – o Estado, dominado pela lógica neoliberal, renuncia, por sua vez, às 

responsabilidades que lhe eram historicamente delegadas, tanto no plano financeiro, como no 

administrativo. Cabe agora à sociedade civil, investida do papel de cogestora, segundo os 

postulados neoliberais, responder por maior obrigação na gerência dos serviços públicos. 

Confirmando essa tendência geral, é bastante comum ouvirmos que a educação 

necessita adaptar-se às mudanças econômicas e sociais pelas quais passa o Brasil. Teríamos 

agora um novo tempo na escola. 

No centro das mais diferentes instituições educacionais, em auditórios superlotados, 

são proferidas palestras, workshops, cursos de aperfeiçoamento, anunciando: renovação, 

novos tempos e construção do futuro. 

Como profissionais do ensino tivemos a oportunidade de experimentar diferentes 

situações no interior da escola, e de participar em várias capacitações sobre o processo de 

ensino e aprendizagem; toda a inquietação em relação às medidas adotadas sem discussão nos 

levou a acreditar na possibilidade de investigar e refletir sobre a implementação da política 

educacional do governo Fernando Henrique Cardoso. 

A prática de sala de aula, que é nossa identificação maior, tem nos despertado, no 

contexto mencionado, sentimento de indignação – quando participamos de movimentos 

reivindicatórios, enfrentando o descaso do governo – e sentimento de resistência, ao vermos 

implementadas medidas sem discussão. Portanto, acreditamos que nenhum trabalho científico 

deva estar desvinculado da vida, de suas influências e circunstâncias. 

Frente a este momento histórico, o presente trabalho pretende verificar, no volume de 

introdução dos PCN e, especialmente no volume dedicado ao conteúdo de Geografia, as 



 16

  

possíveis relações entre o perfil da reforma curricular implementada pelo governo e os 

pressupostos da doutrina neoliberal, tomando por objeto o tratamento conferido ao conteúdo 

da Geografia. 

Optamos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia, pois além deste autor 

ser professor dessa disciplina e vivenciar os seus debates teóricos, a Geografia assume um 

papel primordial no debate sobre a mundialização da economia, sobre as novas formas de 

produção, sobre as relações políticas entre Estado e empresas multinacionais e sobre os 

impactos sociais das novas tecnologias no mundo do trabalho, entre tantas outras questões 

fundamentais. Destacamos, também, a importância que a mídia tem dado aos geógrafos 

brasileiros nos últimos anos (cite-se o caso de Milton Santos, por exemplo), no que tange ao 

debate sobre a política neoliberal e o processo de globalização. Aliás, o próprio documento 

salienta a importância dessa disciplina para as questões sociais da atualidade. 

 

“A Geografia é uma área de conhecimento comprometida em tornar o 
mundo compreensível para os alunos, explicável e passível de 
transformações. Neste sentido, assume grande relevância dentro do 
contexto dos Parâmetros Curriculares Nacionais, em sua meta de 
buscar um ensino para a conquista da cidadania brasileira. As temáticas 
com as quais a Geografia trabalha na atualidade encontram-se 
permeadas por essa preocupação. É possível encontrar uma farta 
bibliografia sobre várias questões que entrelaçam os temas de estudo 
da Geografia com as questões sociais apontadas como prioritárias 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais” (MEC, 1998b:26, grifos 
nossos). 

 

De acordo com a literatura pesquisada, percebe-se que ainda hoje a temática da 

Geografia nos PCN não foi suficientemente discutida e, portanto, não pretendemos esgotar a 

discussão nesta pesquisa. Queremos, a partir do estudo, clarear diversas dúvidas, como as 

seguintes: De que modo podemos comprovar a influência de princípios neoliberais nos 

referenciais curriculares propostos pelo governo federal? Que apropriações simbólicas estão 
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implícitas nos PCN de Geografia? Quais mecanismos revelam tais apropriações? Esses e 

outros desdobramentos pretendemos abordar na pesquisa. 

Como vemos, neste estudo, voltamos nossas atenções justamente para a discussão que 

engloba tais acontecimentos no campo educacional na atualidade, partindo das possíveis 

relações entre a reforma curricular empreendida pelo MEC e os pressupostos da doutrina 

neoliberal, no intuito de compreender como essa discussão chega ao nosso principal objeto, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia.    

Todavia, essa pesquisa não tem por objetivo analisar todos os pressupostos da doutrina 

neoliberal nos diversos setores da educação, mas analisar em que medida conceitos 

democráticos universais são apropriados e ressignificados pelo projeto neoliberal nos PCN, 

constituindo-se como parte e, ao mesmo tempo, como um produto que objetiva legitimar a 

atual política de privatização em curso no Estado brasileiro. 

Quanto ao objeto, o procedimento aqui adotado parte da análise documental, 

privilegiando os documentos1 históricos originais, cuja compreensão e interpretação 

nortearam-se pela perspectiva  adotada para a pesquisa qualitativa, em que a coleta de dados e 

sua análise ocorre simultaneamente, para possibilitar o "ir e vir" da coleta de dados para a 

análise e da análise para a coleta de dados. Essa simultaneidade leva, sobretudo, à 

flexibilidade, o ir e vir constante possibilita progressivas e gradativas adaptações e mudanças 

no plano inicial de pesquisa, no sentido de enriquecimento e densidade dos conteúdos 

pesquisados.  

Escrever uma dissertação nessa perspectiva significa estabelecer um diálogo entre o 

pesquisador e o texto a ser analisado, compreender e interpretar, ao mesmo tempo.     Segundo 

Godoy, o texto trata de aspectos relativos ao  conhecimento, cultura e currículo,  pressupondo 

 
1 A palavra documento tem uma conotação ampla, abrangendo material escrito, estatístico e iconográfico. 
Assim, esclarece Godoy (1995:26), "O exame de materiais de natureza diversa, que ainda não receberam um 
tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, buscando-se novas formas e/ou interpretações 
complementares, constitui o que estamos denominando pesquisa documental."  
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o trânsito entre a parte e o todo e o todo e a parte.  É um processo dialético e dialógico porque 

a subjetividade do pesquisador avança sobre o objeto de pesquisa no processo de construção 

do conhecimento.  “Escrever não é mero ato de descrever internamente o que se possui, mas 

uma aquisição de uma nova posição... A escrita é ativa não porque reflita o pensamento e sim 

porque cria imagens. Não se trata de pôr para fora e sim de tirar de dentro”. (Goldgrub, apud 

Godoy, 1995:91). 

             A análise documental é uma forma privilegiada para tratamento e interpretação de 

informações contidas em documentos originais publicados, manuscritos ou impressos, do 

período estudado. Desse modo, a pesquisa documental possui dois vértices, que se constituem 

em dois caminhos de complementaridade. Num vértice, denominado de pesquisa histórica, 

adota-se, primordialmente, o método histórico interpretativo, no outro vértice, a pesquisa 

teórica.  

             No contexto deste estudo, a intenção de utilizamos a pesquisa histórica (o método 

histórico interpretativo), como vértice da pesquisa documental, objetiva "a compreensão de 

fenômenos através do exame de acontecimentos passados, configurando-se como uma 

investigação crítica desses acontecimentos e experiências, com base em intenso trabalho 

bibliográfico-documental" (Kerlinger apud  Godoy, 1995:21).  

Os documentos estudados para o alcance dos objetivos desta pesquisa, referem-se 

àqueles produzidos na década de 90, mais precisamente nos governos do ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso e que revelam a perspectiva oficial. Nesta pesquisa, nossas 

atenções centraram-se nos seguintes documentos: 

 
1 - Relatório Jacques Delors2;  

 
 
2 Em 1996 foi publicado pela UNESCO o Relatório da Comissão Internacional presidida por Jaques Delors, que 
durante o período de 1993 a 1996 trabalhou na elaboração de diretrizes para a educação mundial no novo 
milênio.    Este relatório foi publicado no Brasil em 1998 com apoio do MEC e com apresentação assinada pelo 
ex-ministro Paulo Renato Souza. Ao longo deste trabalho faremos uso da edição de 1999. 
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2 - O volume introdutório dos Parâmetros Curriculares Nacionais; 

3 - O volume dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia. 

               Num primeiro momento realizamos uma leitura inicial do conjunto dos documentos 

e textos, com a finalidade de entrar em contato com a obra e com os autores. Este movimento 

de idas e vindas, de inúmeras releituras, também nos possibilitou uma visão panorâmica dos 

estudos, debates e das proposições sobre as reformas educativas no Brasil e no cenário 

internacional nos âmbitos oficiais e científicos e de seus vínculos com o projeto neoliberal. 

Realizamos, também, uma leitura interpretativa embasada nas abordagens discutidas na 

fundamentação teórica e em autores de renome cujos estudos se correlacionam com os temas 

investigados.  

A seleção, catalogação e leitura de muitos desses estudos permitiu-nos “classificar” os 

dados coletados a partir dos seguintes indicadores: 

 
1 - Autores que analisam as reformas educacionais no cenário nacional e internacional em 

seus aspectos conceituais e metodológicos; 

2 - Autores que analisam a elaboração dos PCN, a escola e seus vínculos com o mundo do 

trabalho; 

3 - Leis, decretos, pareceres, planos, que regulam a formação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 

Posteriormente, dedicamo-nos a uma leitura mais atenta e criteriosa do conjunto das 

obras selecionadas, buscando compreender criticamente o sentido e a lógica das 

comunicações e os significados explícitos ou ocultos3 contidos nessas obras. 

 
 
3 A análise de conteúdo deve ser desenvolvida através da identificação das características específicas da 
mensagem, ou seja, do acesso a mensagem: Fonte (emissor) = quem?Processo de codificação = por quê? 
Mensagem = o quê? Processo de decodificação = com que efeito? 
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Após a organização dos dados recorremos aos estudos de Bardin (1997) como forma 

de interpretar e desvelar as contradições e os “conteúdos manifestos e simbólicos das 

mensagens” presentes e ocultos nos referidos dados4. Utilizamos a análise categorial temática 

como técnica de análise do conteúdo5, pois a mesma possibilita operações de 

desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo reagrupamentos analógicos 

(Bardin, 1997:153). O critério de categorização foi temático. 

Os documentos analisados serviram de subsídio para a organização do quadro teórico 

de análise desta pesquisa em quatro eixos temáticos: 

- As metamorfoses no mundo do trabalho e as novas necessidades educacionais; 

- O panorama da reformas educativas no cenário nacional e internacional; 

- Os sentidos atribuídos à construção de um currículo nacional; 

- Os nexos existentes entre o mundo do trabalho contemporâneo e a formulação de um novo 

currículo. 

Assim sendo, o trabalho organiza-se em quatro capítulos: 

No primeiro capítulo, “A inflexão globalitária e a necessidade de reformas 

educacionais”, buscamos situar, de forma panorâmica, o debate sobre as reformas econômicas 

 
4 A pesquisa documental possui três aspectos a se considerar: a escolha, o acesso e a análise dos dados. Com 
relação à este último aspecto, a técnica mais utilizada tem sido a análise de conteúdo. "Ela parte do pressuposto 
de que, por trás do discurso aparente, simbólico e polissêmico, esconde-se um sentido que convém desvendar." 
(Godoy, 1995) Continuando, a mesma autora coloca que "o pesquisador busca compreender as características, 
estruturas e/ou modelos que estão por trás dos fragmentos de mensagem tomados em consideração." Então, além 
da mensagem "normal", é preciso olhar ao lado e além buscando uma outra mensagem subjacente, uma vez que 
o conteúdo latente é o que mais interessa. 

 
5Entenda-se por análise de conteúdo, análise qualitativa e categorias o mesmo que Bardin(1997) designa-se sob o 
termo de análise de conteúdo  um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores e conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) desta mensagem. Na análise qualitativa é a 
presença ou a ausência de uma dada característica de conteúdo ou de um conjunto de características num 
determinado fragmento de mensagem que é tomado em consideração. Um método de tratamento e análise de 
informações, colhidas por meio de técnicas de coleta de dados, consubstanciadas em um documento. A técnica 
se aplica à análise de textos escritos ou de qualquer comunicação (oral, visual, gestual) reduzida a um texto ou 
documento” (Chizzotti, 1991, p.98). 
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e as mudanças no mundo do trabalho em tempos de acumulação flexível no cenário nacional e 

internacional com o intuito de identificar os possíveis consensos que envolvem tal formação 

neste início de século. 

Pretendemos ainda situar o leitor na gênese do processo de reorganização gerencial 

desencadeada pelas empresas e seu posterior alcance na educação escolar, pois o 

neoliberalismo formula uma promessa de qualidade para a escola pública que deriva desta 

lógica mercantil. Assim, recorremos às formulações de Harvey sobre a acumulação flexível, 

buscando estabelecer relação entre essas inovações gerenciais e aquelas que se efetivam no 

atual contexto brasileiro. Tal relação é estabelecida a partir de um amplo levantamento de 

trabalhos de pesquisadores da área de sociologia do trabalho, sobretudo aqueles que analisam 

os efeitos dos novos paradigmas gerenciais na realidade brasileira. 

Diante desse quadro, ficaram explícitas as múltiplas formas que as novas práticas 

gerenciais têm produzido para a qualificação ou treinamento do trabalhador mediante o 

processo de reeducação dos talentos humanos no âmbito interno da empresa. Entretanto, a 

preocupação dos gestores com a qualificação do trabalhador transcende os muros da empresa 

e tem um alcance sistemático na educação regular por meio de várias proposições para a 

educação pública. 

Trata-se de supor, como enuncia Otávio Ianni (1999: 201), uma realidade social global 

como totalidade problemática, complexa e contraditória, aberta e em movimento. Assim, o 

global encontra-se impregnado e atravessado por totalidades também notáveis, às vezes 

também decisivas, ainda que subsumidas, formal ou realmente, pela totalidade mais ampla, 

mais abrangente, global6. É, de certo modo, a totalidade que explica as individualidades. Mas 

numa perspectiva dialética é necessário supor uma tensão entre o singular e universal. Não se 

 
6 O autor também mostra que se trata de uma realidade que pode ser vista como uma totalidade em formação. 
Constitui-se como jogo de relações, processos e estruturas de dominação e expropriação, integração e 
contradição, soberania e hegemonia, configurando uma totalidade em movimento, complexa e problemática. 
Trata-se de um universo múltiplo, uma sociedade desigual e contraditória, envolvendo economia, política, 
geografia, história, cultura, religião, língua, tradição, identidade, etnicismo, fundamentalismo, ideologia e utopia. 
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trata, portanto de “priorizar um momento em detrimento de outro”. Ambos os momentos se 

formam reciprocamente, articulando harmônica e contraditoriamente, envolvendo múltiplas 

mediações. 

Esta é a proposta básica do primeiro capítulo: captar as nuanças contidas nas 

proposições do empresariado para a escola mediante a percepção dos sujeitos envolvidos 

diretamente no processo – os agentes educacionais. As novas formas que estarão em foco 

dizem respeito, sobretudo, aos conteúdos culturais e políticos que são operados na rotina 

escolar por intermédio das práticas e dos discursos da empresa os quais veiculam 

representações, gestos, maneiras, imagens, condutas e comportamentos específicos 

controlados pelos dispositivos disciplinares. Isso significa, pois, uma tentativa de 

compreender como a escola poderia incorporar, reproduzir ou negar as práticas culturais 

desenvolvidas pela dinâmica empresarial no processo de estabilização do seu poder cultural e 

político. 

No segundo capítulo, “Os novos reajustamentos e a reforma educacional brasileira”, 

procuramos mostrar as principais transformações históricas verificadas nas últimas décadas, a 

fim de contextualizarmos as transformações que a atual reestruturação capitalista vem 

atravessando. Veremos como a hegemonia neoliberal passa a direcionar as instituições 

públicas nos mais diversos níveis. As novas tendências econômicas da "sociedade da 

informação" configurada em rede tende a reduzir a Educação como uma mera peça dentro da 

engrenagem do mercado, bem como os rumos da Educação brasileira para a atual década da 

educação. 

Procuramos mostrar a construção da “centralidade da Educação Básica” não somente 

como resultado das orientações do Banco Mundial e outros organismos internacionais, mas 

também pelas próprias políticas nacionais implementadas pelos governos das esferas federal, 

 
Nesse horizonte, multiplicam-se as possibilidades e as formas de espaço e tempo, o contraponto parte-todo, a 
dialética singular e universal. (Ianni, 1999: 198-201). 
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estadual e municipal, bem como a partir de reivindicações dos discursos da mídia e de grupos 

empresariais brasileiros. 

Ainda nesse capítulo, apresentamos um breve panorama do quadro de competição e 

disputa por um mercado internacionalizado, de acordo com o qual o Brasil projeta e tenta 

edificar uma nova (re)estruturação e configuração político/administrativa do Estado, com a 

finalidade de atender aos interesses de uma ordem econômica, política e social mundial, ou 

seja, aos seus “programas de ajustes” ao projeto neoliberal. Faz parte desse programa de 

reestruturação a revisão do projeto educacional do país, inaugurado, sobretudo, com a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB nº 9.394/96 em 

dezembro de 1996, as reformas dos conteúdos curriculares com a adoção dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, os processos avaliativos e, principalmente, mudanças nas formas de 

gestão e financiamento da educação através de mecanismos de descentralização 

administrativa da escola. 

Finalizando o capítulo, temos o investimento na formação contínua de professores 

como um desses grandes consensos, pois se acredita que por meio da efetivação de suas ações 

melhorar-se-ia a prática pedagógica do professor e, por conseguinte a qualidade do ensino. 

No terceiro capítulo, “ As mudanças curriculares”, procuramos apresentar como a 

influência do currículo regula os sistemas de ensino; criando um aparato de educação e gestão 

nacional colocando todos sob sua égide. Buscamos, a partir desse breve panorama, 

desenvolver aspectos relacionados a um conjunto de significados que pudessem contribuir 

para o aprofundamento do estudo do Currículo, considerado instrumento político e ideológico, 

permeado por conflitos, negociações e exclusões em um determinado contexto. 

Ainda nesse capítulo, situamos os processos pedagógicos a partir do documento 

introdutório dos Parâmetros Curriculares Nacionais como instrumento para a montagem do 

padrão sócio-cultural adequado aos objetivos do contexto neoliberal. As apropriações 

simbólicas ressignificam a produção de novas subjetividades para os estudantes, mediante 

práticas da empresa que visam a regulação comportamental e cultural, de forma a habituá-los 
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à lógica hegemônica neste novo período de acumulação, e a produção do trabalhador 

economicamente desejável. 

Sendo assim, procuramos apresentar a posição dos autores dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, posição essa carregada de uma visão muito reducionista de Educação 

ao considerar que os problemas podem ser resolvidos através de soluções técnicas, como o 

que se deve e como fazer. Portanto, reelaboram as formas de representação e significação 

social. Esse projeto consiste em um amplo processo, que faz com que, como diz Tomaz Tadeu 

da Silva, “noções tais como igualdade e justiça social recuem no espaço público e sejam 

ressituadas no âmbito da iniciativa individual” (Silva & Gentili, 1995: 14). 

No quarto capítulo, “Os Parâmetros Curriculares de Geografia” examinaremos os PCN 

de Geografia, destacando algumas das questões teórico-metodológicas e político-pedagógicas 

que envolvem o debate atual em torno dessa ciência. A fim de esclarecer e caracterizar as 

diversas perspectivas atuantes nos estudos geográficos, apresentamos um quadro genérico 

sobre as perspectivas predominantes na produção científica da área durante o século XX, 

dando relevo aos aspectos norteadores das finalidades propostas para a Geografia. 

Apresentamos, também, os desdobramentos sobre a renovação do ensino de Geografia 

ou do currículo a ser ensinado, salientando a importância da mudança curricular através do 

debate e da reflexão epistemológica, pois não há capacitação metodológica e, portanto, 

aplicação de quaisquer parâmetros ou propostas curriculares, se seus agentes não se envolvem 

com o processo de reflexão teórica. 

Em suma, a proposta básica do último capítulo consiste em apontar para alguns 

obstáculos que impedem a realização de tal proposta renovadora dos PCN, exibindo suas 

implicações e suas apropriações simbólicas. Nesse sentido, liberdade, igualdade e 

fraternidade, os velhos lemas do período revolucionário burguês, na França, sofrem “ajustes” 

ao novo modelo neoliberal, sendo substituídos por autonomia, democracia e cidadania. A 

manutenção de tais expressões no âmbito da linguagem, não representa, no entanto, a 

permanência do seu sentido original. A análise desses princípios, no processo educativo, 
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elucida as estratégias atuais dos ajustes pretendidos pelas políticas sociais dentro dos 

propósitos neoliberais. 

Por fim, nas considerações finais, apontamos os desafios para os professores neste 

início de século, buscando explicitar a existência de diferentes maneiras de se pensar, fazer e 

ensinar Geografia. A crítica à Geografia Oficial é, na verdade, uma crítica à imposição de 

modelos hegemônicos, que tentam nos impingir parâmetros utilitários e imediatistas, 

adequados às exigências de um mercado de trabalho, situado sob os critérios de produção 

exacerbadamente tecnológica e submetido à lei da oferta de emprego cada vez mais restrita. 
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Capítulo 1 - A    inflexão  globalitária  e  a  necessidade  de reformas         

educacionais 
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1.1 Neoliberalismo  e   a  Necessidade  de  Reformas  Educacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Nesta fase de globalização, onde as coisas mais importantes 
são precedidas por um discurso ideológico, as idéias são apresentadas 
de forma confusa. Fica difícil criticá-las. (...) Uma das razões de hoje 
existir a tendência ao pensamento único, está dentro da própria 
instituição de ensino (...) A regra vigente é a regra do resultado. Não 
existe ética nesse contexto. O sistema educacional, no qual deveria 
prevalecer a diversidade de idéias, tem sido vítima da doença da 
globalização, isto é, a tendência a um pensamento único." 

                                                                                   Milton Santos 

 

A  sociedade brasileira  contemporânea  vem presenciando profundas alterações,  

tanto nas formas  de  materialidade quanto na esfera da subjetividade.  Estas significativas 

transformações  são verificadas por diferentes  vertentes   teóricas que, procurando apreendê-

las,  recorrem aos mais diversos conceitos. 

 Em primeiro lugar, poderíamos  destacar aquelas que  verificam um processo  de   

“reestruturação  produtiva capitalista” a  partir da crise do capital, identificadas em Harvey 
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(1992), Santos (1994) e Mészáros (1996). Para  esses teóricos, a conjuntura atual, resulta em 

grande parte, da  crise  geral do capitalismo dos anos 70 (particularmente do  modelo do  

Estado  de  bem-estar social  e  do  modelo fordista-taylorista de produção),  da  intensificação  

do  movimento  de internacionalização do capital (especialmente do capital financeiro), da 

implementação de um modo mais flexível de acumulação capitalista  e  da  adoção   das 

políticas  neoliberais, que  preconizam o  mercado como princípio fundador, unificador e  

auto-regulador da sociedade global competitiva. 

Em segundo lugar, destacam-se as formulações sociológicas a respeito da 

“globalização da  economia”  defendidas    por    Sader ( 1995 ) e Ianni (1996). Para ambos, o 

neoliberalismo articula prática e ideologicamente os interesses de grupos, classes e blocos de 

poder organizados em âmbito mundial, através de estruturas mundiais de poder – corporações 

transnacionais e organizações multilaterais –,que contam com a colaboração ativa dos 

governos dos países dominantes do sistema capitalista mundial. Alguns dos seus ideais mais 

específicos e mais gerais expressam-se em metáforas como “nova ordem econômica 

mundial”, “mundo sem fronteiras”, “aldeia global”, “fim da Geografia”, “fim da História” e 

outras. Os principais guardiões dos seus ideais e práticas, em todas as partes do mundo, têm 

sido o FMI, o Banco Mundial, o BIRD, a OMC. A citação abaixo descreve a natureza  dessas 

organizações:  

 

“Há um processo transnacional de formação de consenso entre os 
guardiões oficiais da economia global. Este processo gera diretrizes 
consensuais, escoradas por uma ideologia da globalização, que são 
transmitidas aos canais de formulação de políticas de governos nacionais e 
grandes corporações. Parte deste processo de formação de consenso 
desenvolve-se em foros não-oficiais, como a Comissão Trilateral, as 
conferências de Bildeberg ou a mais exotérica Sociedade Mont Pélerin. 
Parte dele caminha através de organismos oficiais como a Organização 
para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento (OECD), o Banco 
Internacional de Pagamentos, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o 
Grupo dos 7 (G7). Eles dão forma ao discurso no qual as políticas são 
definidas, assim como os termos e os conceitos que circunscrevem o que 
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pode ser pensado e feito. Também articulam as redes transnacionais que 
vinculam formuladores de políticas de país a país. O impacto estrutural 
desta centralização de influências nas políticas de governos nacionais pode 
ser denominado de internacionalização do estado. A sua influência mais 
comum é converter o estado em uma agência para o ajustamento das 
práticas e políticas da economia nacional às exigências estabelecidas pela 
economia global. O estado torna-se uma correia de transmissão da 
economia global à economia nacional, a despeito de ter sido formado para 
atuar como bastião da defesa do bem-estar doméstico em face dos 
distúrbios de origem externa. Dentro do estado, o poder se concentra nas 
agências mais diretamente ligadas à economia global: escritórios do 
presidente, do primeiro ministro, do ministro da fazenda e do diretor do 
Banco Central. As agências mais diretamente identificadas com a clientela 
doméstica, tais como os ministérios da indústria, do trabalho e outros são 
subordinados." (Cox, apud IANNI,1996:8-9) 

 
 

Nesse contexto de significativas mudanças no interior das sociedades e nas suas 

relações, seus efeitos manifestam-se nitidamente em muitos setores, a exemplo do setor 

intelectual. Como afirma Chauí (2001), teses e inflexões guardam certo paralelismo com o 

movimento real das economias e sociedades contemporâneas. Para melhor compreendermos a 

inserção da educação na história contemporânea, serão necessários alguns esclarecimentos 

acerca do neoliberalismo e de algumas questões que se manifestam no âmbito da educação 

brasileira. 

O sistema de pensamento neoliberal foi elaborado durante a Segunda Grande 

Guerra, quando houve uma ascensão do Estado de Bem-Estar Social. Sua difusão, em larga 

escala, ocorreu com a crise do socialismo real, e sua fundamentação voltou-se para a crítica à 

economia planejada, especialmente àquele modelo de Estado, atacando suas raízes, o que foi 

favorecido pela decretação da “morte do marxismo” e justificado pela necessidade de 

legitimar-se a Nova Ordem Mundial em bases capitalistas do livre mercado. 

  O neoliberalismo constitui, pois, uma nova fase do liberalismo, que tenta recuperar 

elementos da sua fase clássica, baseando-se, sobretudo, na teoria da “mão invisível do 
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mercado” de Adam Smith. No pensamento de Bobbio (1988), o neoliberalismo é entendido 

como uma doutrina econômica conseqüente, da qual o liberalismo político é apenas um modo 

de realização, nem sempre necessário. Caracteriza-se por uma defesa intransigente da 

liberdade econômica, da qual a liberdade política é apenas um corolário. 

Por seu turno, atento aos riscos e imprecisões a que está sujeito o uso dessa 

expressão, afirma Therborn: 

 

“O termo “neoliberalismo” tem um significado específico no que concerne 
a um conjunto particular de receitas econômicas e programas políticos que 
começaram a ser propostos nos anos 70. Essas receitas têm como fonte de 
inspiração principal as obras de Milton Friedman. Essas idéias, por sua 
vez, remontam a HAYEK e à chamada “tradição austríaca”. Por seu lado, 
e concomitantemente, ocorre no mundo uma mudança histórica nas 
relações institucionais entre o Mercado e o Estado e entre as empresas e os 
mercados. Essa mudança não é fruto de qualquer “projeto neoliberal”. Não 
se reduz a mero produto político, tampouco é o efeito de uma determinada 
ideologia econômica. Trata-se de uma mudança que tem por trás a força 
de uma configuração bem complexa.” (1995:139-140) 

 
 

 Para Singer (1997), o neoliberalismo consiste no liberalismo formulado pelos 

clássicos da Economia Política, como Adam Smith e Ricardo, enfraquecido depois dos anos 

30. Os escritos de Friedman somente tiveram sucesso na década de 70, em decorrência da 

crise fiscal ou crise política do Estado Keynesiano, do Estado de Bem-Estar e das 

transformações causadas pela Terceira Revolução Industrial, entre elas o declínio do 

movimento operário (vanguarda das  transformações políticas que levaram ao Estado de Bem-

Estar) e dos partidos políticos de esquerda. 

  Diante do contexto aqui referido, de grandes transformações sociais, políticas e 

econômicas, as funções exercidas pela educação passam a ter uma nova conotação, sofrendo 

diversas modificações que se constituem em tentativas de adaptá-las às necessidades dos 

“novos tempos”, segundo orientações neoliberais. Velhas questões e conceitos são retomados 
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com uma nova “maquiagem”, de forma semelhante ao conjunto das questões sócio-políticas 

que atingem, de forma diferenciada, as diversas sociedades. 

Apesar dos diferentes enfoques, muitos  reconhecem   que  a  educação  adquire   

uma  nova   função  social, quer pelas  modificações  nos  requerimentos  de  qualificação  da 

força  de  trabalho, quer pela diminuição dos Estados  Nacionais, possibilitando  uma  

“educação  global”, ou seja, uma tentativa de padronizar, na teoria e na prática,  o cotidiano 

escolar,  já  existindo  propostas entre vários países da Comunidade Européia e Estados 

Unidos  na América do Norte. O que nos é comprovado pelos estudos de Moreira ao verificar 

que: 

“a definição de um currículo nacional, a expressão usualmente empregada 
para caracterizar o que no Brasil se denominou de Parâmetros Curriculares 
Nacionais, tem ocorrido, a partir dos anos 80, em países como a Inglaterra, 
Espanha, Argentina  e Estados Unidos.” (Moreira,1999:130).    
 

 

Da   mesma  forma,  analisando as  reformas  educacionais  em  Portugal  e  no  

Brasil, Oliveira  destaca que  estaríamos agora em um  novo  quadro de reprodução social 

mais servil  e  intensamente mundializado, 

 

“ quer  pela  diminuição   de  importância   dos  Estados Nacionais, 
possibilitando  a   utopia   do   Sistema  Mundial  de    Educação,  já  
existindo   iniciativas  de   aproximação   educacional   no   contexto  da  
Comunidade  Européia  e,  mais  timidamente, no MERCOSUL”. 
(Oliveira, 2000:77) 

    

E  dando  prosseguimento  à  mesma  análise  das características comuns  entre  as  

reformas  educacionais no  mundo,   Duarte (2000)  destaca  o  fato  da  grande aproximação   

entre  o pensamento do pesquisador espanhol César  Coll - coordenador da  reforma curricular 

espanhola - e a  proposta construtivista da  reforma curricular  brasileira,  comentando  que  se  

este não tivesse assessorado a  elaboração  dos  PCN,  poderíamos  condenar  o  documento de  

plágio.  Para   Popkewitz (2000:163), ” é  possível  viajar  à Espanha, à  Argentina,  à  Suécia  
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ou  à  África  do  Sul   e  ouvir  como  os  diferentes  discursos  justapõem  os  objetivos  

sociais às  práticas das reformas”.   

É na perspectiva da mercantilização que se verifica a proposta neoliberal para a 

educação, na qual a esfera privada se alargaria em detrimento da esfera pública, com base na 

tese da ineficiência do Estado, em contraposição à propagada eficiência do Mercado, tendo 

como principais justificativas redução de custos, maior controle sobre o produto e, 

conseqüentemente, aumento da eficiência, qualidade e eqüidade. Essas propostas são 

veiculadas através dos organismos internacionais fomentadores de políticas educacionais, a 

exemplo do Banco Mundial.7

Como podemos ver,  as  práticas  educacionais  baseadas na internacionalização 

estão integradas à  vida  social, econômica, política, cultural, religiosa  e militar, por 

havermos chegado  a  uma  etapa  histórica  de  cooperação em  nível  internacional.  As  

decisões  que  quaisquer  governos são  obrigados  a  tomar  sempre precisam  levar em  

consideração  as  perspectivas   internacionais. Segundo Santomé (1998), essas relações de 

poder  se  manifestam  em  todos  os  âmbitos  de  qualquer  sociedade. Diante dos aspectos  

apontados, não seria incongruente se  a lógica  que medeia  a  própria  política  de  

desenvolvimento da  ciência  e  tecnologia,  proposta pelos  governos locais, se condicionasse 

também  aos   interesses  e  exigências  de  ordem  internacional.  

Cada  vez  mais,  as  instituições  escolares   passam  a  ser  vistas sob o  prisma  

empresarial  e dos mercados  econômicos, passando  esta temática ao circulo de interesse das 

publicações voltadas ao mundo empresarial. 

 
7 Sobre A Trajetória E Financiamento Do Banco Mundial Ver Lichtensztejn, S.; Baer, M. Fundo Monetário 
Internacional e  o Banco Mundial – Estratégias e Políticas Do Poder Financeiro. São Paulo: Editora Brasiliense, 
1987. Fonseca, M. O Financiamento Do Banco À Educação Brasileira: Vinte Anos De Cooperação 
Internacionais. Cortez Editora. PUC-SP. Ação Educativa. 1996. Nogueira, F. M. G. A Ajuda Externa Para A 
Educação Brasileira: Da USAID Ao Banco Mundial. Cascavel: Edunioeste,1999. Leher, R. Da Ideologia Do 
Desenvolvimento À Ideologia Da Globalização: A Educação Como Estratégia Do Banco Mundial Para “Alívio” 
Da Pobreza. São Paulo. 1998. Tomamsi, L. De; Warde, M. J.; Haadad, S. (Org.) O Banco Mundial E As 
Políticas Educacionais. 2ª Ed. PUC- São Paulo: Cortez, 1998. 
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Se tomarmos como referência os discursos que se manifestam em vários segmentos 

sociais, em particular nos meios de comunicação de massa, em prol da educação, entendida 

como fator de desenvolvimento econômico, veremos facilmente que eles estão imbuídos do 

mesmo espírito que norteou a emergência da teoria do capital humano, ou seja, aceitam a 

premissa de que há correlação entre educação e produtividade. Mas, fugindo às posições mais 

ortodoxas da teoria, esses discursos admitem uma responsabilidade que vai além daquela que 

se refere ao campo privado, incitando ações de caráter público que cumpram a função de 

fomentar a educação das classes populares, considerando sua importância fundamental no 

desenvolvimento produtivo da nação. 

     Diz Walfrido Mares Guia , ex-vice-governador de Minas Gerais e  proprietário  

do   grupo privado    de  educação  Pitágoras; 

“A prioridade da educação básica tornou-se unanimidade nacional. Com 
diferentes níveis de intensidade e comprometimento, o governo federal, 
governos estaduais e municipais, empresários, organizações não-
governamentais, a mídia e outras instituições da sociedade civil vêm se 
ocupando da questão. A escola, de problema que era, vem começando a 
ser vista como a solução para as questões mais importantes da sociedade e 
da economia brasileira”  (Folha de São Paulo, 06/12/96).  

 

E esta é, sem dúvida, a concepção que sistematicamente tem permeado o discurso de 

lideranças políticas, empresariais e governamentais, como podemos notar   no  

pronunciamento  de Carlos Eduardo Ferreira, na época, presidente da  FIESP:  

“O presidente da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo),diz que a questão da alfabetização, sensibiliza o empresariado. ‘A 
educação é o caminho da redenção nacional. A nós cabe fomentar toda 
iniciativa que ajude o país a resgatar sua dívida social’” (Folha de São 
Paulo, 20/12/96).  
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Gilberto Dimenstein cita em seu artigo comentário do Prof. Scheikman (brasileiro, 

professor de economia da Universidade de Chicago): 

 

 “os empresários brasileiros devem se preocupar tanto com a educação 
como se preocupam com o valor da moeda. E os repórteres de economia 
deveriam saber que, hoje, falar em escola é como, no passado, falar em 
transporte e energia como fatores de desenvolvimento” (Folha de São 
Paulo, 08/12/96).  
 

Como podemos notar, os trechos foram retirados de artigos do jornal Folha de São 

Paulo, num período muito curto de tempo, que compreende três matérias de 06  de  dezembro 

a  20 de dezembro de 1996, escolhido de forma absolutamente aleatória. É interessante, 

contudo, observar a contemporaneidade de seu conteúdo, pois refletem os mesmos discursos 

que, ainda hoje, recheiam as informações do jornalismo escrito e falado. É, ainda, importante 

salientar que, apesar de percorrermos todos os artigos que continham relações com educação, 

não encontramos sequer um que contivesse qualquer contestação a esse sentido de Educação 

como suporte de desenvolvimento econômico.  

Corroborando com  a  idéia  acima, temos   a  publicação de um  suplemento de 

quarenta e cinco páginas pela Revista Exame, uma das mais importante no  setor da economia 

do país, trazendo  na capa o anúncio da matéria:  “ O meganegócio da educação nas  próximas 

décadas”, afirmando que na “sociedade do conhecimento”, “o ensinar e o aprender abrirão 

uma fronteira de negócios inimagináveis”, movimentando mais de 90 bilhões de reais por ano 

no setor privado da educação, representando  9% do  PIB  brasileiro, o triplo do setor de 

energia. Ainda  na mesma reportagem, os colaboradores demonstram exemplos  bem 

sucedidos de grupos privados da educação brasileira –  Positivo, do Paraná, Objetivo de São 

Paulo, COC do interior paulista  e Pitágoras de Minas  Gerais  entre outros - na sua 

empreitada rumo ao futuro, declarando que a melhoria da qualidade do ensino superior se 

deve  ao crescimento das  instituições privadas, necessitando  de mais  medidas  

desreguladoras no setor educacional, pois  “o  Brasil   tem um potencial enorme”. Outra idéia 
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otimista  disseminada pela revista   é  de que  a  educação, que sempre foi encarada como uma 

instituição, transformou-se  em uma atividade  produtora de  receitas: “A educação  será a 

indústria de maior crescimento nos próximos 20 anos, ao lado da  saúde, afirma um 

“poderoso” analista norte-americano”.  

Segundo a mesma  revista, 

 
 “a americana  Jeanne Meister, uma  das maiores autoridades mundiais em 
educação corporativa, estima que em poucos  anos cada uma das 500 
maiores empresas  listadas  pela revista  Fortune  tenha seu próprio centro 
de educação, como já   fazem  a  IBM nos Estados Unidos e EMBRATEL, 
PETROBRÁS, CARREFOUR  e  TELEMAR  no Brasil”. (Exame ,ed. 
763, 2002:42) 

   

Assim, ao  analisar a matéria da revista Exame, identificamos fortes indícios que nos 

revelam  uma  apologia de  um determinado  padrão a ser  escolhido; a   idéia    propugnada,   

é a  de  que  a  educação deve ser entregue  ao  setor  privado, por este ser mais eficiente  e  

que a demanda  profissional no mundo dominado pelas  novas  tecnologias carece de   uma 

educação de “qualidade”, ficando difícil para  o setor público oferecer este tipo ideal de 

educação para sua população. 

Segundo  o  artigo  da  "Revista  @prender", que tem  entre  seus  colaboradores, o  

jornalista  “especialista” em  educação, Gilberto Dimenstein,  a  indústria da educação, como 

hoje é definida nos EUA, é mais do que um aglomerado de instituições de ensino. Ela é 

composta de uma série de produtos e serviços, cuja entrega é feita tanto através de canais 

tradicionais como através de canais tecnológicos. Hoje a educação nos EUA engloba 

elementos tão diversos quanto o "earlly childhood education" (educação de 0 a 3 anos), a 

educação corporativa, e a educação continuada (lifelong learning).  De  acordo  com  a  

revista,  a indústria norte-americana da educação mobiliza algo em torno de 800 bilhões de 

dólares ao ano, ficando em segundo lugar em percentual do PIB do país, perdendo apenas 

para o setor da saúde e  que  pesquisas recentes indicam que o setor deve ultrapassar a cifra de 



 36

  

um trilhão de dólares em breve, em função principalmente do crescimento do segmento de 

educação corporativa e treinamento para o setor público. Para  finalizar,  a  referida matéria  

aponta  que  na  “ sociedade do conhecimento “, o   saber   será o principal “bem de consumo” 

e recurso econômico, representando  80% dos empregos a serem oferecidos, concluindo que, 

 “A diminuição dos investimentos do Governo junto ao ensino superior, 
juntamente com a melhoria da qualidade das Instituições Superiores de 
Ensino privadas, conduzirão as instituições públicas a se concentrarem, 
cada vez mais, na pós-graduação. A pesquisa e a formação de docentes a 
partir dos cursos de Mestrado e Doutorado será o papel das IES públicas 
no futuro. A diminuição do apoio dos alunos, que sentem-se lesados em 
seus direitos, às greves anuais dos professores de universidades públicas, 
já é a primeira evidência da gravidade do problema que assola este setor. “ 
( Revista @prender Maio/Junho 2002:15) 

Dissertando  Sobre  a   reprodução padronizada de  um  modelo  educacional  pela  

imprensa, Policarpo Júnior  afirma que,  

 

”o  modelo ideal   de  educação  da  imprensa   aparece, assim, provindo 
das  instâncias já  constituídas   e   legitimadas, reforçando  sua  
consagração. As sucessivas   alusões  ao  modelo  de educação   escolar   e  
universitária   existentes  nos  Estados   Unidos  são  por  demais  
evidentes para  indicar  o  significado  daquilo  que  é  admitido    e  
legitimado  como  educação  pela  imprensa”. (2001:117)        

 

             Da  mesma  maneira, as  análises     e  instrumentos analíticos utilizados como 

referência para a  compreensão  das  dinâmicas empresariais e  mercantis  está  adquirindo 

maior  relevância  na  hora  de  julgar   os  sistemas  educacionais.  
 

“o novo gerencialismo (Sharon Gewirtz e Stephen Ball, 2000), que parece 
estar se impondo e sendo promovido como modelo de gestão das escolas 
caracteriza-se por seu autoritarismo com relação a modelos mais 
democráticos de gestão definidos pelo debate e pela negociação (...).  As 
tomadas de decisões são regidas pelo instrumento e pela economia de 
custos(...). O ambiente escolar gerado pelas filosofias gerenciais é de 
competitividade ” ( Santomé, 2003: 73) 
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As justificativas apresentadas para implementação dos  referidos modelos 

empresariais na educação são, em geral, relativas à melhoria da eficiência e da qualidade dos 

serviços prestados pelas instituições burocráticas da administração pública, à otimização do 

aproveitamento dos recursos humanos e econômicos, à abertura do setor às iniciativas 

privadas, como meio de incentivo e parâmetro avaliativo dos próprios serviços públicos, entre 

outros. 

  Nestas circunstâncias, os grupos econômicos mais poderosos e com maior acesso à 

mídia dedicam-se a propagar uma acusação injusta e indemonstrável, isto é, que a política e, 

sobretudo, os serviços públicos em questões relacionadas à produção sempre são ineficazes. 

Segundo Santomé, 

“ O sucesso de suas argumentações é visível quando amplos setores sociais 
aceitam ou não se opõem às privatizações dos serviços públicos que os 
governos neoliberais estão realizando, serviços tão necessários em uma 
sociedade que aposta na igualdade de oportunidades, tais como educação, 
saúde, correio e telecomunicações, transporte aéreo e ferroviário, etc” 
(2003: 30)    

 

Para  compreender  as   inovações     educacionais  se faz necessário   desvelar  as  

razões  e  discursos  nos  quais  se  baseiam.  Tanto   as  políticas de  reforma   educacional  

oriundas  da   administração  quanto  as  pragmáticas  “modas”   pedagógicas estão  dotadas 

de   interesses gerados   e  compartilhados  por  outras  esferas  da  vida econômica  e  social. 

Se  durante  todo   século   passado  pudemos  constatar  que  os  sistemas  

educacionais não  permaneceram  indiferentes  ante  as  mudanças  nos  modos de  produção e 

gestão  empresariais (Santomé, 2003), é lógico pensar que  as  soluções  propugnadas  pelo  

atual   estágio  do  capitalismo também busquem  sua  marca no  sistema educacional:  
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“Os  sistemas  educacionais  e, portanto, o corpo docente, transformam-se   
assim em  um dos  nós  górdios  das  causas  e  soluções dos  problemas  
das  economias  nacionais  e  internacionais. Os  bombardeios  discursivos  
lançados  a  partir  das  esferas  próximas  ao  poder  estabelecido  insistem  
diversas vezes em  estabelecer   ligações  diretas  entre  sistemas 
educacionais  e  produtividade dos mercados”.(Santomé, 2003:27) 

 

A educação, como estrutura socialmente determinada, reflete o conjunto das 

contradições que permeiam o contexto social. E no contexto dessas contradições  situa-se a 

expectativa de que a escola colabore  para a formação de pessoas capazes de contribuir com a 

realidade na qual esteja inserida e exerça participação técnica em seu meio.  

  Portanto,  a  forma  de  atuação do Estado, na atualidade, está respaldada nos mesmos 

elementos  de  dominação, característicos  do  capitalismo  em fases anteriores. O que nos 

demonstra a manutenção de um processo excludente.    

Apesar de controlada pelo capitalismo, o dinamismo metamorfoseado da  

reestruturação produtiva  é  outro. A  sociedade  atual  é   uma   organização  cuja  forma está  

determinada  no  plano  cultural, psicológico, social  e  econômico,  pela  influência  da  

tecnologia   e  da  eletrônica.   

Milton  Santos   analisando   este    momento  histórico,  afirma:  

"As técnicas estão, hoje, em toda parte: na produção, na circulação, no 
território, na política, na cultura, no corpo e no espírito do homem. Tanto 
os objetos quanto as ações derivam de técnica. Vivemos em um 
emaranhado de técnicas, o que, em outras palavras, significa que estamos 
todos mergulhados no reino do artifício. Na medida em que as técnicas 
hegemônicas, fundadas na ciência e obedientes aos imperativos do 
mercado, são extremamente dotadas de intencionalidade, há, igualmente, 
tendência à hegemonia de uma produção "racional" de coisas e de 
necessidades; e, desse modo, a uma produção excludente de outras 
produções, com a multiplicação de objetos técnicos estritamente 
programados que abrem espaço para esta orgia de coisas e necessidades 
que impõem relações e nos governam. Cria-se um verdadeiro totalitarismo 
tendencial da racionalidade – isto é, dessa racionalidade hegemônica, 
dominante – produzindo-se, a partir do respectivo sistema, certas coisas, 
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serviços, relações e idéias. Esta, aliás, é a base primeira da produção de 
carências e de escassez, já que uma parcela considerável da sociedade não 
pode ter acesso a coisas, serviços, relações, idéias que se multiplicam na 
base da racionalidade hegemônica" (Santos;1999:02)  

 

A moderna racionalidade governamental precisou valer-se de um conjunto de 

tecnologias para constituir o sujeito moderno e foram os mecanismos disciplinares que 

adicionalmente abriram o caminho para que fossem colocados em ação outros aparatos para a 

produção dos sujeitos cooperativos e moralizados, necessários à nova ordem social. No 

contexto  colocado, a educação desempenha um importante papel no atual projeto econômico 

global. Da  mesma  forma, as reformas educativas dão indícios  de  muita semelhança com as 

políticas  econômicas empreendidas nos governos locais  ao  longo  dos  anos   90.   

Quando se fala em reformas educativas, várias são as interpretações quanto ao seu 

significado. Partindo dessa compreensão, ao se referir às reformas educativas, estar-se-á 

tratando de mudanças efetivadas na estrutura e organização do sistema escolar no contexto de 

passagem de um Estado medíocre para um Estado atuante. Acredita-se ainda que esta 

passagem acontece num momento específico de crise do Estado moderno, em particular, do 

Estado de Bem Estar Social, e da sua incapacidade de dar resposta ao atual período de 

desenvolvimento do capitalismo em nível mundial.   Almerindo Afonso nos esclarece: 

 

“As reformas educativas são também entendidas como tentativas  de 
resolução de dilemas que o Estado moderno enfrenta, devido, 
nomeadamente, a uma acentuada e crescente crise fiscal que ao tender ser 
mais duradoura ou permanente, contribui para tornar mais evidentes os 
problemas normais do Estado face às exigências contraditórias decorrentes 
dos processos de acumulação e legitimação”. (Afonso,1998:85)  
 

Dessa forma, o que se propõe nas reformas em curso é uma mudança radical no 

sentido de substituir o que seus proponentes consideram um modelo caracterizado por uma 

organização centralizada e fortemente burocratizada para um modelo cujo eixo central seja 
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uma maior descentralização, com a aceitação de formas organizacionais de gestão próximas 

às do mercado. 

 

“A  instituição  escolar é  considerada  de vital  importância  no  
desenvolvimento econômico  das  nações  e  na  construção  dos  mercados  
transnacionais. Mas essa  visão  do  sistema  educacional  acentua-se  mais  
em  momentos  de  crise ou  de  reestruturação  dos  mercados,  de   
distribuição  e  do  consumo de bens. Nesses  momentos, os  discursos  
oficiais e  as  linhas  de  trabalho dos  governos  e  das  administrações  
educativas, bem  como  os  que  provêm dos centros  de  poder econômico, 
quase sempre também passam  a  ocupar-se das  funções mais urgentes 
que  as  instituições escolares devem desempenhar, isto é, a  estrutura do   
sistema  escolar  e  dos  conteúdos  a  serem  trabalhados  nas  salas  de  
aula”.(Santomé,2003:27)  

 

             Este novo “padrão” expressa uma ordem social em que o campo econômico constitui-

se na mola-mestra, em torno da qual se articulam o social e o educacional, além de ser o 

parâmetro maior de orientação das políticas públicas em geral, e educacionais, em particular.  

As velhas teses educacionais centradas na idéia de educação como investimento, deram lugar 

a uma concepção de educação como capital técnico, associada ao novo paradigma econômico, 

o que pressupõe e requer novos enfoques, novos modelos de gestão, novas prioridades. 

Para Castro e Carnoy (1997), a grande questão de fundo que motiva as reformas em 

nosso continente é  que a América Latina ingressou nos anos 80, cenário de profundas 

transformações na economia mundial, em enorme desvantagem, tanto no que concerne às 

mudanças na base produtiva decorrentes das inovações tecnológicas e das mudanças de ordem 

gerencial, quanto no que concerne à  ausência, por conseguinte, de “uma força de trabalho 

com sólida base de conhecimentos matemáticos e científicos e com capacidade efetiva de 

comunicação” (Castro e Carnoy, 1997:16) 
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Tendo como ponto de partida esta visão economicista, cujo pressuposto é a inserção 

dos países não desenvolvidos no cenário internacional de forma dependente e subalterna, os 

autores partem para investigar como se têm dado as reformas educativas que muitos países 

latino-americanos desencadearam a partir dos anos 80 e 90, a despeito da falta de recursos 

públicos destinados aos programas sociais. 

             O primeiro dado que é apresentado refere-se à expansão da rede escolar. É 

interessante notar que tal expansão se deu mesmo com cortes nos gastos públicos destinados 

aos serviços sociais, incluindo a educação. O resultado foi a persistência de um ensino de 

baixa qualidade.  

             Os autores Castro e Carnoy (1997) demonstram esse baixo aproveitamento, tomando 

por base os estudos sobre capacidade de leitura de crianças de nove anos, em 27 países de 

todo o mundo realizados em fins dos anos 80 pela International Education Assesstement 

(Avaliação Educacional Internacional – IEA), em que, o desempenho dos alunos da América 

Latina foi bastante diferenciado. Já no início dos anos 90, as cidades de São Paulo e Fortaleza 

participaram do teste de Matemática e Ciências da International Assesstement of Educational 

Progress ( Avaliação Internacional do Progresso Educacional – IAEP). Os alunos dessas 

cidades foram bem fracos com relação aos alunos dos países desenvolvidos e dos recém 

industrializados. Citam outro estudo piloto realizado recentemente com alunos de 13 anos de 

cinco países latino-americanos, em testes de ciência e matemática, em que, novamente, os 

resultados são, no geral, insatisfatórios, se comparados com as médias internacionais. O que 

tais testes parecem indicar é que, de fato, o nível de desempenho escolar dos alunos latino-

americanos é baixo e,  mais além, há um considerável grau de desigualdade entre os sistemas 

educacionais da região. A análise dos autores (Castro e Carnoy, 1997) encaminha-se, 

entretanto, para examinar qual o meio latino-americano de melhorar a aprendizagem escolar, 

vale dizer, qual a reforma necessária para se atingir tal objetivo. 

A dinâmica da reforma pressupôs modificações no padrão de financiamento dos 

gastos sociais. As mudanças na economia, a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80, 
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impuseram novas restrições orçamentárias, que resultaram em ajustes fiscais. Essas alterações 

“obrigaram a maioria dos países da América Latina e do Caribe a buscar meios de reduzir os 

gastos públicos – sobretudo os gastos públicos do governo central -, com educação e 

formação e, concomitantemente, a tentar aumentar a escolarização” (Castro e Carnoy, 

1997:16). 

 Assim, tem-se um primeiro modelo de reforma educacional, denominada de 

reforma financeira, que significou a redução dos gastos com educação e sua adequação ao 

ajuste fiscal. Mas havia outros objetivos: era preciso estimular e tornar mais produtiva a 

organização escolar e as qualificações profissionais, tendo em vista a formação de recursos 

humanos. Tal reforma orienta-se de forma a promover a concorrência. E por fim, têm-se as 

reformas orientadas para a equidade, cujos pressupostos apontam para a busca da mobilidade 

e da igualdade sociais, dentro do ideário reformista. 

Observa-se  o fato de que a UNESCO, a OCDE, o FMI e o Banco Mundial 

(Fonseca:181) diagnosticam as recentes mudanças efetivadas nos sistemas educacionais em 

diversos países do globo como fruto das transformações verificadas no mercado de trabalho e 

nas condições sociais nas últimas décadas, as quais ampliaram as demandas por educação. 

Assim, alguns países, a exemplo do Brasil, tiveram que adaptar seu sistema educacional para 

acompanhar esta transformação no mundo do trabalho. 

             É nesse contexto de forte presença dos organismos internacionais, na formulação e 

execução das políticas educacionais, que se articulam e se desenvolvem as reformas 

educativas, sobretudo, nos países emergentes. 

             A  relação  entre  educação  e  desenvolvimento  econômico, vislumbra-se  no 

sincronismo mundial de um movimento reformista  que, apesar das muitas diferenças 

regionais, guarda importantes semelhanças em todos os países e poderá ser melhor 

compreendido por meio de estudos que mostrem a relação entre as reformas educativas em 

curso e o  atual processo de transformação do Estado. Sabe-se que essa nova forma de 

acumulação (usando mecanismos tais como: ampliação e maior velocidade da renovação da 



 43

  

base científica e tecnológica da produção, a abertura total de mercados dos países periféricos 

concomitante à manutenção de diversos mecanismos protecionistas nos mercados do Primeiro 

Mundo, o livre e instantâneo fluxo financeiro internacional, a precarização do trabalho em 

diferentes setores da economia, a restrição a direitos trabalhistas historicamente conquistados, 

a diminuição da renda dos salários, etc.) exige um novo papel para o Estado, que deve agora 

restringir seus gastos nas áreas sociais e garantir mais alta remuneração ao capital 

internacional.  

Assim, as sociedades atuais estão caminhando em direção a uma sociedade global ou 

mundial, onde fronteiras territoriais, culturais e políticas estão esmorecendo, mas ao mesmo 

tempo, essa sociedade compreende relações e estruturas sociais, econômicas, políticas e 

culturais desiguais, e apesar da força com que chega a globalização, seu processo não deixa de 

ser complexo, pois não encontra a mesma realidade em todos os lugares. 

             Segundo Ianni , a  globalização é a aceleração de um processo antigo de 

internacionalização e expansionismo pretendidos pelo capitalismo. Talvez seja a última etapa 

(pós 90) da expansão da globalização, cuja tendência de internacionalização e domínio dos 

processos econômicos, políticos sociais e possivelmente religiosos perpassam as fronteiras 

geográficas. Porém todo fenômeno social não se perpetua ad infinitum, este, após  atingir o 

auge tenderá a ser extinto. As nações, com suas culturas e tradições, reagem de maneira 

diferente a esse processo. 

 

“...A globalização é, antes de mais nada, a globalização do capitalismo 
com toda sua brutalidade, sua soma de problemas e desigualdades sociais, 
desemprego estrutural, racismos, fundamentalismos. Todavia esse quadro 
precisa ser conhecido, se quisermos buscar caminhos alternativos em face 
dessa realidade. É preciso compreender em que consiste essa realidade”. 
(Ianni, 1996:03) 

 
 

Com a crescente globalização ocorre também a desterritorialização da economia e da 

política, com organizações e agencias transnacionais que se dedicam a orientar as economias, 
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já que os atuais sistemas nacionais estão deixando de ser considerados auto reguláveis, e a 

“mão invisível” do mercado mundial está se tornando cada vez mais o principal fator de um 

crescimento equilibrado idealizado pelo neoliberalismo. 

             A mundialização econômica e financeira é uma realidade concreta e esse 

desencadeamento é decorrente do neoliberalismo, que visa, além da globalização, à 

privatização das empresas estatais, à redução da inflação e a liberdade de penetração do 

capital estrangeiro na América do Sul,  como fica expresso nas palavras de Rattner:. 

 

“O resultado de um processo histórico cujos fatores dinâmicos são a 
concentração-centralização do capital, o desenvolvimento dos meios de 
comunicação e o despertar da consciência sobre o destino comum da 
humanidade. Essa tendência manifesta-se, também, na difusão de padrões 
de organização econômica e social, de consumo, de formas de lazer e de 
expressão cultural-artística, enfim, um estilo de vida decorrente das 
pressões competitivas do mercado, que aproximam culturas,políticas e 
práticas administrativas e difundem e generalizam os mesmos problemas e 
conflitos ambientais”. ( Rattner, 1995:22). 
 

 

Esse modelo neoliberal é caracterizado pela intervenção e regulamentação mínima 

do Estado na economia e nas atividades econômicas privadas, deixando os mecanismos do 

mercado agirem livremente e empobrecendo, assim, as relações sociais. Dentre as diferentes 

características do neoliberalismo poderiam se considerar: a liberação da entrada e saída do 

capital estrangeiro; a abertura comercial de serviços; a ruptura de monopólios 

públicos,privatização e corte, ou abandono das políticas públicas sociais, etc. 

Com a ampliação do mercado e a eliminação das barreiras alfandegárias e 

comerciais, parte-se cada vez mais para uma economia internacionalizada. Dessa forma, 

aumenta a necessidade de competitividade entre as empresas e a necessidade de se 

reestruturarem em termos tecnológicos e gerenciais. Passou-se, então, à adoção de medidas 

como o enxugamento da administração e da produção, restringindo o quadro de pessoal, 
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cobrando maior competência e entrosamento no trabalho, com flexibilidade e polivalência de 

sua formação, terceirização das funções secundárias, etc.. 

Em suma, este quadro emergente, de mudanças radicais em praticamente todos os 

setores da economia, demanda um novo perfil de trabalhador, que não corresponde ao 

existente até então. Faz-se necessário preparar e educar o profissional para que este possa 

desempenhar atividades mais complexas, que envolvam principalmente a utilização de 

sofisticadas tecnologias.        

 Portanto,  entender   o   significado  das  reformas educacionais  integradas  obriga-

nos  também  a  levar  em  conta  as  dimensões  globais da  sociedade  e  do  mundo  em  que  

vivemos, estar  atento   à  revolução  técnico-cientifica    na  qual  estamos  imersos.  
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1.2  Reformas educativas   e   o  mundo  do  neotecnicismo  

triunfante      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“ Em tempos de globalização, a discussão sobre os objetivos da 
educação é fundamental para a definição do modelo de país em que 
viverão as próximas gerações.” 

                                   

                                                              Milton Santos 

 

Desde os gregos, a educação é entendida como ação de formar, instruir, desenvolver, 

ensinar, aprender, saber-agir (Poésis) e saber-fazer (Tékhne). (Fonseca,1950:83) 

Para Aristóteles (Fonseca,1950:83), o processo educativo e formativo consiste no 

desenvolvimento das virtudes dianoéticas - que são a ciência, a arte, a sabedoria, a sapiência e 

a inteligência - e também as virtudes éticas - : a coragem, a justiça e a temperança - bem como 

deveria proporcionar felicidade, a qual está na ação, nos atos virtuosos e no uso correto destes 

bens. “Seja, pois, a felicidade o viver bem combinado com a virtude, ou a auto-suficiência na 

  



 47

  

vida, ou a vida mais agradável com segurança, ou a pujança de bens materiais e dos corpos 

juntamente com a faculdade de os conservar e usar”. 

             O homem é um ser em realização, não acabado, que exige uma formação,educação 

emancipatória para levar até o fim o desenvolvimento das suas disposições naturais de 

conduzir-se pela razão e diálogo intersubjetivo. 

              Para Ribeiro (2002) dissertando  a  pedagogia kantiana, a educação é um processo de 

aperfeiçoamento da natureza humana. O homem é a única criatura que precisa ser educada por 

necessitar de cuidado na infância (a conservação, o trato), de disciplina e de instrução formal. 

Conseqüentemente, o homem é infante, educando e discípulo. Assim, como a formação é 

compreendida como disciplina e instrução,segundo  a  autora, Kant defende a tese de que o 

homem não pode tornar-se um verdadeiro homem senão pela educação. Ele é aquilo que a 

educação dele faz. Note-se que ele só pode receber esta educação de outros  homens, os quais 

a receberam igualmente de outros. 

              A educação ensina alguma coisa aos homens e, por outro lado, não faz mais que 

desenvolver nele certas qualidades. Talvez a educação se torne sempre melhor na medida em 

que cada uma das gerações futuras der um passo a mais em direção ao aperfeiçoamento da 

humanidade. 

               É  entusiasmante pensar que a natureza humana será sempre melhorada e aprimorada 

pela educação, e que é possível chegar a dar aquela forma que em verdade convém à 

humanidade. Isto abre a perspectiva para uma futura felicidade de espécie humana. 

             A  escola  cuja prática histórica necessita ser aperfeiçoada por várias gerações,  

preservando   e  reproduzindo   a  cultura  e  os   conhecimentos  da  humanidade, crenças, 

valores  e  conquistas  sociais, concepções  de  vida  e  de  mundo, de  grupos  ou  de  classes, 

deve,  também, exercer uma educação que desenvolva todas as disposições naturais na justa 

proporção e em conformidade com a finalidade daquelas, e, assim, guie toda a humanidade a 

seu destino  do  bem  comum. A  escola  é  uma  instituição  social e, como  tal, está  inserida 

na  História. 
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              Para pedagogia kantiana (Ribeiro,2002) a educação é uma arte, cada geração, de 

posse dos conhecimentos das gerações precedentes, está sempre melhor aparelhada, 

desenvolvendo no  homem , antes de tudo,  as suas disposições para o bem; a providência não 

as colocou nele prontas; são simples disposições, sem a marca distintiva da moral. Tornar-se 

melhor, educar-se e produzir em si a moralidade: eis o dever do homem. Desde que se reflita 

detidamente a respeito, vê-se o quanto é difícil.  Portanto,segundo a  autora, a educação é o 

maior e o mais árduo problema que pode ser proposto aos homens. De fato, os conhecimentos 

dependem da educação e esta, por sua vez, depende daqueles. Por isso, a educação não 

poderia dar um passo à frente a não ser pouco a pouco, e somente pode surgir um conceito da 

arte de educar na medida em que cada geração transmita suas experiências e seus 

conhecimentos à geração seguinte, a qual lhes acrescenta algo de seu e os transmita à geração 

que lhe segue. 

A  democratização  do  ensino é  um  dos  baluartes  do  pensamento liberal  e  deve  

ser  reivindicada, especialmente  em  países  como  o  nosso.  A  educação e, principalmente, a  

escola, de  uma  forma  mais  ampla  e  de  tendência  liberal, representada    por   Dewey  e  

Manheim (Freitag,1980:23),  se desenvolveu  baseada em  princípios norteadores  que 

buscavam  o aperfeiçoamento  do   indivíduo, das faculdades individuais  e  serviam  de  

mediação  entre  o  indivíduo  e a  sociedade, aperfeiçoando  a  ambos. Nesta perspectiva além  

da  transmissão  de conhecimentos, a  escola  deve  propagar  valores.  

Em cada sociedade, a educação deve ser concebida para atender, ao mesmo tempo, 

ao interesse social e ao interesse dos indivíduos. É da combinação desses interesses que 

emergem os seus princípios fundamentais e são esses que devem nortear a elaboração dos 

conteúdos do ensino, as práticas pedagógicas e a relação da escola com a comunidade e com o 

mundo. 

 Segundo Habermas (1987:107), a raiz da ética e a evolução da espécie humana  

dependem da interação,  devendo, paralelamente, a  História da civilização pautar-se na busca 

de formas de convivência civilizada, alicerçadas em uma solidariedade social cada vez mais 
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sofisticada,sempre renovada, no sentido de encontrar as formas práticas de atingir aqueles 

mencionados princípios universais e fundamentais da educação, sempre a partir de uma visão 

filosófica e abrangente do mundo. 

Nesse  enfoque da  educação , Policarpo  Júnior (2001),   apresentando os  princípios  

que  nortearam  a  educação  na  tradição  filosófica, salienta a importância dos princípios 

humanos universais, segundo os quais o ato de  educar deveria estar   pautado  pelos  

princípios  do  bem, da liberdade  e  da   autonomia. 

 

"Uma  das  condições  necessárias  para   a  vida  livre  e  autônoma  era  
o  pensamento, a  capacidade  de  reconhecer  e  dotar   as  coisas  de  
razão,  admitindo-se  como  idéia-guia  a possibilidade de  estabelecer  
uma  relação  racional entre  sujeito  e  o  mundo   objetivo. O  
pensamento racional, naquilo que  há  de  melhor na  tradição  filosófica,  
nunca foi  concebido  como  um  fim  em  si  mesmo,  mas  como  um   
bem  para  o  sujeito, para  o  indivíduo.    A  concepção da  causa  final  
de  Aristóteles  indicava  a  idéia de  que  a  natureza  desenvolvia  sua  
virtude  específica quando   se  harmonizava com  virtude  inerente  ao  
ser  humano, de  modo  que  a  razão de  ser  e  se  desenvolver  de  cada  
coisa  estaria  em  harmonia  com  a  própria  razão  do  ser   e  do  
desenvolvimento  humano, não  como duas  razões  distintas, mas  como 
uma  razão que se  referia ao  mundo  objetivo e  ao  sujeito, por  meio  
da  qual  seria   possível o  não- antagonismo  entre  ambos. O pensar  
sempre  foi  compreendido, portanto, como uma   atividade   própria e  
uma  virtude do  ser  particular." ( Policarpo Junior, 2001:02 ) 

  
              

  Como  vemos, foram essas as bases filosóficas do pensamento educacional, 

fundamentadas na noção de solidariedade social exercida coletivamente como um anteparo, 

social e juridicamente estabelecido, às tentações da barbárie.           Em  suma, a Educação 

sempre conviveu com duas  posturas ideológicas divergentes, que caracterizam, logicamente 

de forma diversa, o processo educacional – uma que se volta à manutenção da arquitetura 

(social, política, econômica), e outra que busca uma ruptura com o estabelecido.  
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Hoje,  para  os  projetos das  reformas  educativas,  a  educação é  importante para o  

desenvolvimento em potencial das novas demandas da lógica societal   mundial  e, 

conseqüentemente, da   produção nacional. 

A    globalização se manifesta de forma avassaladora em todas as partes do planeta, 

funda-se em novos sistemas de referência, em que noções clássicas, como a democracia, a 

república e a cidadania, acabam   reconstruídos   em   invólucros   do   marketing   político. 
Em tais circunstâncias, a idéia de educação é compulsoriamente substituída pela 

prática da competitividade; o individualismo, como regra de ação, erige o egoísmo como 

comportamento quase obrigatório, e a lei do interesse sem contrapartida moral supõe como 

corolário a fratura social e o esquecimento da solidariedade. Como  afirma  Santos: 

 

"  O mundo do pragmatismo triunfante é o mesmo mundo do "salve-se 
quem puder", do "vale-tudo", justificados pela busca apressada de 
resultados cada vez mais autocentrados, por meio de caminhos sempre 
mais estreitos, levando ao amesquinhamento dos objetivos, por meio da 
pobreza das metas e da ausência de finalidades. O projeto educacional 
atualmente em marcha é tributário dessas lógicas perversas. Para isso, 
sem dúvida, contribuem: a combinação atual entre a violência do 
dinheiro e a violência da informação, associadas na produção de uma 
visão embaralhada do mundo; a perplexidade diante do presente e do 
futuro; um impulso para ações imediatas que dispensam a reflexão, essa 
cegueira radical que reforça as tendências à aceitação de uma existência 
instrumentalizada." ( 1999:03) 
 

 

Nesta  concepção,  o deslumbramento  do  mercado, aliado  às  novas  tecnologias, 

aparece  adaptável  aos   fins   da  educação.     As  novas  tecnologias, através  de  seus  

diversos  meios, tentam  coroar o  processo  de  desenvolvimento  do  movimento das  forças  

produtivas  capitalistas e  a  organização  do  trabalho.  Dessa forma, discutindo-se os meios 

sem se considerar os fins, incorre-se na conservação da ordem e na pragmatização do 

conhecimento e da crítica, na instrumentalização da razão, como diria o pensamento 
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frankfurtiano. Referimo-nos, aqui, ao sentido filosófico do termo, particularmente o 

encontrado no conceito frankfurtiano de razão instrumental -  a consideração da realidade 

como objeto de conhecimento pela ciência, com a finalidade de levar a um controle e uma 

dominação, pela técnica, dos processos naturais, submetendo-os aos interesses da produção 

econômica industrial. 

“A concepção instrumentalista de razão e de ciência é criticada, 
portanto, tendo em vista os efeitos e conseqüências da submissão da 
razão científica aos interesses da ideologia da dominação técnica, 
sobretudo no capitalismo avançado.” (Japiassú, 1996:143). 

 

Analisando-se, sob esta ótica, as concepções presentes nos discursos e justificativas 

das políticas públicas recentes e do papel atribuído ao Estado no processo de desenvolvimento 

social, percebe-se claramente a influência da tese do saber  pragmático (técnico)  ,  no qual se 

insere o discurso sobre a qualidade e da gerência da qualidade total,transformando questões 

políticas e sociais em questões técnicas. Ou seja, os problemas sociais e educacionais que são 

questões políticas são tratados como questões técnicas, de eficácia e ineficácia na gerência e 

administração de recursos humanos e materiais. Assim, defendendo a predominância das 

conseqüências e efeitos da ação em detrimento de seus princípios e pressupostos, o 

pragmatismo técnico sustenta e destaca a importância da eficácia/eficiência da ação, seja 

como critério de sucesso, seja como critério de verdade. 

Para Eric Hobsbawm (1995: 562), “vivemos num mundo conquistado, desenraizado 

e transformado pelo titânico processo econômico e tecnocientífico do desenvolvimento do 

capitalismo, que dominou os dois ou três últimos séculos”. Na condição de classe dominante, 

a burguesia promoveu a difusão ideológica de sua visão de mundo, que corresponde, 

fundamentalmente, ao liberalismo. Esse sistema de idéias está vinculado às principais 

atividades econômicas, comerciais e industriais, de mercado, hoje globalizado. No  domínio 
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dos  oligopólios, o  particular  é  incorporado  às  tendências sociais:  Nesta nova forma social, 

a ideologização das relações sociais se dá não apenas através da relação  da técnica 

 

“Nessa  sociedade,  o  aparato  produtivo  tende  a  tornar-se  totalitário 
no quanto determina não apenas as oscilações, habilidades  e  atitudes 
socialmente necessárias, mas  também  as  necessidades  e   aspirações 
individuais. Oblitera assim, a  oposição  entre  existência privada e  
pública, entre necessidades individuais e  sociais ” (Marcuse,1982:18). 
 

Nesta nova forma social, a ideologização das relações sociais se dá não apenas 

através da relação  da técnica e ciência com a produção material  mas também através da sua 

relação com os meios de comunicação de massa, o que Adorno e Horkheimer denominaram 

de "industria cultural" (Adorno e Horkheimer, 1995). A principal contribuição para a 

compreensão desse processo é elaborada por Marcuse, a partir das análises de Weber sobre a 

disseminação das racionalidade instrumental por sobre todos os aspectos da vida cotidiana, 

expressa-se através do desenvolvimento e aplicação da ciência e da técnica na 

dominação política e econômica (Habermas,1997)   

A discussão sobre tecnologia foi intensificada no âmbito da Escola de Frankfurt: A 

crítica daquela é uma característica dos escritos dos teóricos desta, sendo o seu alvo a 

dimensão instrumental. Adorno e Horkheimer afirmam que a instrumentalização da 

tecnologia é, ela própria, uma forma de dominação, que, controlando os objetos, viola a sua 

integridade, suprimindo-os, destruindo-os. Habermas , no entanto, foi mais longe. 

“As sociedades industriais avançadas parecem aproximar-se de um tipo 
de controle do comportamento dirigido mais por estímulos externos do 
que por normas. O controle indirecto mediante estímulos condicionados 
aumentando sobretudo nos campos de liberdade aparentemente 
subjectiva (comportamento eleitoral, consumo e tempo livre).” (1997: 
34) 
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Neste processo, o mundo sistêmico proporciona, através de meios como a técnica, a 

ciência, a economia, a administração, a psicologia, a publicidade, a imprensa e a cultura de 

massa, maior aumento de comportamento adaptativo pelas forças ideológicas que penetram 

nas grandes massas, manipulando a realidade conforme os interesses da esfera privada 

burguesa. 

Segundo  Marcuse (1982), no  momento  em   que  a  tecnologia  se  converte  em  

ideologia, através da racionalidade tecnológica, perpetua  a  organização do  trabalho e, 

portanto, aperfeiçoa o sistema de dominação existente. Tal organização do trabalho  têm,  na  

fusão  entre  tecnologia,  ciência  e  mercado,  o  seu principal   motor  neste  início de século, 

enquanto apresenta como autopropulsora da  economia  vigente, colocando-se  como  neutra e  

a  serviço  de quem  a  use.  

A ideologia da racionalidade técnica, por se constituir num todo explicativo, constrói 

um modelo coerente e pragmaticamente possível de entendimento da realidade. Ela traduz o 

desenvolvimento da cultura tecnológica como se dando através do controle da natureza, que 

envolve o controle da “natureza humana”.  

Do ponto de vista de uma postura racional técnica, a possibilidade de controle 

tecnológico da natureza deduziria o controle do comportamento humano, exatamente por não 

perceber a especificidade da relação sujeito - objeto; as conseqüências disso seriam as atitudes 

manipulatórias seja do sujeito, seja do objeto (o que implica, de partida, em controle do 

conhecimento). O particular deve ser subsumido ao todo, retornando à sociedade de forma 

indiferenciada, ou na forma traduzida como individualismo. A palavra chave é administrar ou 

gerenciar as oportunidades que a vida oferece, caracterizando-as como as possibilidades de 

acesso ao mundo social.  

               A racionalidade técnica, ao considerar o modelo capitalista como o sistema mais 

adequado à natureza humana, cultiva o ideário conservador ao evitar os radicalismos, os 

confrontos sociais, dando ênfase ao consenso, à administração racional da vida. Se, para 

Marcuse, o avanço econômico progressivamente levou a uma correlação imediata entre 
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tecnologia e administração da vida social, para Habermas, de forma particular, a introjeção de 

valores morais e éticos submeteu-se à possibilidade de ser, na sociedade, convertidos em 

aperfeiçoamento técnico de um sistema social que, em si mesmo, traz suas possibilidades de 

existência, através dos seus produtos sociais. É assim que, dessa forma, violência e injustiça 

social podem ser traduzidos enquanto “problemas técnicos” e a cultura se torna “indústria 

cultural”.  

             No âmbito das organizações, o circuito produtivo determinou a evolução das técnicas 

produtivas e sua correspondência imediata que foi a perda do controle humano sobre o 

trabalho. Porém, para Marcuse, na construção da realidade tecnológica não se pode 

vislumbrar uma ordem científica puramente racional; o processo da racionalidade tecnológica, 

historicamente, se tornou um processo político:  

 

“Somente no medium da tecnologia, o homem e a natureza se tornam 
objetos fungíveis de organização. A eficácia e a produtividade universais 
ao qual são subordinados vela os interesses particulares que organizam o 
aparato. (...) A posição social do indivíduo e sua relação com os demais 
não apenas parecem determinadas por qualidades e leis objetivas, mas 
também essas leis e qualidades parecem perder seu caráter misterioso e 
incontrolável; aparecem como manifestações calculáveis da 
racionalidade. O mundo tende a tornar-se o material da administração 
total, que absorve até os administradores. A teia da dominação tornou-se 
a teia da própria Razão e esta sociedade está fatalmente emaranhada 
nela” (1981: 162) 
 

Contra essa tendência, faz-se necessário considerar e reafirmar os interesses 

populares, os valores e necessidades coletivos que apontam para a democratização das 

estruturas sociais, para realização do bem-comum, como pano de fundo da reflexão acerca do 

papel do Estado e das políticas públicas por ele implementadas no setor  social em geral, e no 

educacional em particular.    
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A proeminência do papel do Estado na consolidação da ordem social capitalista, e 

sua atuação profícua em relação aos interesses particulares das camadas dominantes, 

particularmente da burguesia urbano-industrial, foram determinantes na configuração de uma 

esfera institucional pública, que, desde então, tem não apenas representado, mas, acima de 

tudo, reproduzido as contradições da referida ordem social, conservando tanto as relações 

sociais de classe, quanto a oposição elite versus povo, oficial versus popular. 

           Com efeito, apesar dos avanços técnicos e científicos, os movimentos intelectuais 

refletem a imagem de uma sociedade perturbada e instável, abalada pela depressão 

econômica. Persistem, em nossos dias, dúvidas e questionamentos sobre os rumos da 

civilização industrial e a situação do homem nesse mundo de acentuada sofisticação 

tecnológica. Desse modo, o desenvolvimento tecnológico e científico ligado à expansão 

industrial capitalista teve  um caráter revolucionário, promovendo alterações no modo de vida 

dos povos, sobretudo no campo dos transportes, comunicação, armamentos e trabalho.  No  

atual contexto de mundialização econômica, esse mesmo  desenvolvimento  tecnológico 

continua em  marcha  e  no futuro, segundo Shaff (1995),  será    potencializado:    

 

"A ciência tornar-se-á a força produtiva primária e a produção terá 
necessidade, além dos autômatos, de técnicos e de engenheiros. O 
desaparecimento do trabalho manual na produção acarretará a 
eliminação de toda diferença entre trabalho manual e intelectual. Este 
fenômeno implicará também o desaparecimento da classe operária, 
gerando assim diversos problemas e preocupações para os partidos e 
movimentos políticos que ainda hoje querem conservar de modo 
doutrinário sua posição de partidos da classe operária".  (Shaff, 1995, : 
126) 

 

Assim,  o capitalismo,  para  desenvolver-se,  coloca   novas  necessidades,  que  

exigem uma  adaptação  ideológica   aos novos   contornos  econômicos,  sociais  e políticos. 

Para isso,   tais   adaptações reproduzidas pela educação ocorrem  baseadas  na  continuidade  

do  capitalismo.  
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Warde (1984) assinala que  os  princípios   iniciais  do  liberalismo  foram sendo     

reestruturados   e  readaptados  à  própria   realidade  apresentada  pelo  desenvolvimento  da  

base  econômica  do  capitalismo  e pelos  novos  importantes  contornos  da  luta  de  classes.    

De  acordo  com  Hobsbawn (1995), Harvey (1992) e Mészáros (1996),  a   crise das  

experiências  socialistas  do século XX, somada  à  falência  do  Estado  de   bem-estar   e  à  

enorme  desorientação  típica  da  crise  atual    do  estágio do  capitalismo,   vem  motivando  

o  aparecimento  de  concepções que     priorizam  a   adoção  de  medidas   econômicas  

menos  protecionistas  e   mais  desreguladoras.   

A era global é considerada a “era do conhecimento”, a educação é tida como o maior 

discurso de que se dispõe para enfrentar essa transformação que o mundo atravessa e o tipo de 

profissional exigido no século XXI será o homem global. Esse homem global terá por 

obrigação estudar durante toda a vida para se manter atualizado e membro da sociedade do 

conhecimento. 

 

“...A sociedade do conhecimento necessita também do conhecimento de 
processos – algo que as escolas raramente tentaram ensinar. Na 
sociedade do conhecimento, as pessoas precisam aprender como 
aprender. Na verdade, na sociedade do conhecimento, as matérias podem 
ser menos importantes que a capacidade dos estudantes para continuar 
aprendendo e que a motivação para fazê-lo. A sociedade pós-capitalista 
exige aprendizado vitalício. Para isso precisamos de disciplina. Mas o 
aprendizado vitalício exige também que ele seja atraente, que traga em si 
uma satisfação”. (Drucker, 1995:156) 
 

 

A técnica aparece novamente como agente de transformações através da informática, 

presente em diversos setores da atividade humana e causando impactos na organização social. 

Diante desta realidade, caracterizada por mudanças trazidas pela técnica, Pierre Lévy 

(1998), no livro "As Tecnologias da Inteligência", desenvolve o conceito de ecologia 

cognitiva, defendendo a idéia de que nós pensamos com e em grupos e instituições. Para 
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Lévy, as faculdades de conhecimento trabalham com línguas, sistemas de signos e processos 

intelectuais fornecidos por uma cultura. Assim, a  inteligência ou cognição são fruto da 

coletividade e das tecnologias intelectuais.   

O autor acredita que a cibercultura seja a herdeira legítima da filosofia das Luzes e 

difunde valores como fraternidade, igualdade e liberdade. “A rede é antes de tudo um 

instrumento de comunicação entre indivíduos, um lugar virtual no qual as comunidades 

ajudam seus membros a aprender o que querem saber”.   Diante da profusão do fluxo 

informacional e do caos emergente que isso venha a causar, ele acena que a rede tem a sua 

própria forma de controle: a opinião pública e as instituições que dela fazem parte.  

Ao que parece, ao colocar as questões, Lévy (1998) pretende "cutucar" aqueles de 

quem ouve críticas. Para conhecer a Web, navegue nela; esse é o melhor meio, melhor do que 

muitos livros, insiste. Em nenhum momento, transparece estar dialogando com alguém 

diretamente, mas em algumas passagens ataca os seus desafetos: as críticas à cibercultura 

traduzem a ignorância e o desejo de manutenção de poder, “...porque há poderes e 

monopólios que estão ameaçados. Muitos intelectuais são diretores de coleção nas editoras, 

professores que animam as revistas e aí, com a rede, há todo um movimento de comunicação 

que escapa às redes tradicionais”. (Levy,1998:34) 

No caso da exclusão, admite que as tecnologias produzem excluídos, mas aposta no 

aumento das conexões, com a queda de preços nos serviços, e alerta: "mais do que garantir o 

acesso é preciso assegurar as condições de participação no ciberespaço" (1998) .  Às críticas  

quanto ao domínio da língua inglesa, responde que é uma questão de iniciativa, pois qualquer 

um pode colocar no ar mensagens em chinês, grego, alemão.  

Como nas obras anteriores, o professor da Universidade de Paris 8 é transparente nas 

idéias e se descreve como otimista. Assim, após apresentar, sucintamente, o ciberespaço sob o 

olhar da mídia, dos comerciantes (que o reduzem à idéia de mercado) e do Estado (voltado 

para o controle dos fluxos e a defesa da cultura e das indústrias nacionais), Lévy (1998) 
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apresenta o seu ponto de vista, a favor do “bem público”, defendendo a promoção no 

ciberespaço de práticas de inteligência coletiva.  

É preciso “explorar as potencialidades deste espaço no plano econômico, político, 

cultural e humano”, defende o filósofo do ciberespaço. Nessa difícil tarefa do convencimento 

– mais do que solução, a cibercultura é um problema a resolver, diz –, Lévy (1998) usa um 

dos seus melhores trunfos: escreve para não especialistas. 

Em  outro livro  denominado  Cibercultura, lançado em 1999 no Brasil,  resultado de 

relatório encomendado pelo Conselho Europeu dentro do projeto “Novas tecnologias: 

cooperação cultural e comunicação”, Lévy (1999) apresenta os pressupostos que orientam o 

estudo e os conceitos técnicos que sustentam a cibercultura, como é o caso da digitalização e 

das redes interativas. “Nem a salvação nem a perdição residem na técnica”, afirma, mostrando 

que as tecnologias não determinam, mas condicionam as mudanças à medida que criam as 

condições para que elas ocorram. Além disso, aborda o movimento social que deu origem ao 

ciberespaço – nascido do desejo de jovens ávidos por experimentar novas formas de 

comunicação e só depois resgatado pelos interesses da indústria  -, e as grandes tendências de 

evolução técnicas no que se refere a interfaces e a tratamento, memória e transmissão da 

informações.  

Uma vez preparado o terreno, o autor dedica-se, na segunda parte, às implicações 

culturais do desenvolvimento do ciberespaço. O retrato contempla essencialmente três temas: 

as artes, o saber e a cidadania. A educação é a que recebe maior atenção. Lévy descreve 

mutações nas formas de ensinar e aprender. O futuro papel do professor não será mais o de 

difusor de saberes, diz, mas o de “animador da inteligência coletiva” dos estudantes, 

estimulando-os a trocar seus conhecimentos.  

Portanto, para  Lévy (1999), o desenvolvimento das tecnologias digitais e a profusão 

das redes interativas, quer queira ou não, colocam a humanidade diante de um caminho sem 

volta: já não somos como antes. As práticas, atitudes, modos de pensamento e valores estão, 
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cada vez mais, sendo condicionados pelo novo espaço de comunicação que surge da 

interconexão mundial dos computadores: o ciberespaço.  

Na opinião de Duarte (2001),temos que reconhecer que o capitalismo do final do 

século vinte e início do século vinte e um passa por mudanças e que podemos sim considerar 

que estejamos vivendo uma nova fase do capitalismo. Mas isso não significa que a essência 

da sociedade capitalista tenha se alterado, isso não significa que estejamos vivendo uma 

sociedade radicalmente nova, que pudesse ser chamada de “sociedade do conhecimento”. A 

assim chamada “sociedade do conhecimento” é uma ideologia produzida pelo capitalismo, é 

um fenômeno no campo da reprodução ideológica do capitalismo. 

Contrapondo  as  idéias  de  Lévy, Duarte (2001) faz  uma  crítica afirmando que 

esse discurso  é  uma  ilusão  e   conclui: 

 

“Quando  uma ilusão desempenha um papel na reprodução ideológica de 
uma sociedade, ela não deve ser tratada como algo inofensivo ou de 
pouca importância por aqueles que busquem a superação dessa 
sociedade. Ao contrário, é preciso compreender qual o papel 
desempenhado por uma ilusão na reprodução ideológica de uma 
formação societária específica pois isso nos ajudará a criarmos formas de 
intervenção coletiva e organizada na lógica objetiva dessa formação 
societária. “(2001:08) 

    

A  partir do  trecho acima poderíamos perguntar  qual seria a função ideológica 

desempenhada pela crença na assim chamada ‘sociedade do conhecimento”? Segundo 

Duarte(2001), seria justamente a de enfraquecer as críticas radicais ao capitalismo e 

enfraquecer a luta por uma revolução que leve a uma superação radical do capitalismo, 

gerando a crença de que essa luta teria sido superada pela preocupação com outras questões 

“mais atuais” tais como a questão da ética na política e na vida cotidiana, pela defesa dos 

direitos do cidadão e do consumidor   
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Como  vemos,     no contexto  apresentado, a educação desempenha um papel 

importante  na  crise do capital.   Há  que se  difundir a idéia de que o desemprego e o 

constante adiamento da concretização  da promessa  de fazer o Brasil  ingressar   no primeiro 

mundo  são conseqüências da má formação dos trabalhadores, da mentalidade anacrônica  

difundida por uma escola não adequada aos novos tempos, com seus conteúdos ultrapassados, 

seus recursos pedagógicos obsoletos, com professores sem iniciativa, sem dinamismo, sem 

criatividade e sem espírito de trabalho coletivo. Assim, o atual discurso hegemônico sobre 

educação possui a importante tarefa  de esconder as contradições  do  atual projeto de 

sociedade capitalista.  Para  Apple, 

 

“A virada para a direita – aquilo que  denominei restauração 
conservadora (Apple, 1993; 1996) – tem sido o resultado do conflito 
vitorioso levado a cabo pela direita para construir uma abrangente 
aliança consensual. Em parte, esta nova aliança tem tido muito sucesso, 
porque conseguiu vencer o domínio do senso comum, isto é, conseguiu 
projetar, de modo criativo, diferentes tendências e compromissos sociais, 
organizando-os sob a sua autoridade geral em questões relacionadas com 
o bem social, a cultura, a economia e, como veremos, com a educação. O 
seu objetivo, na política educacional e social, é aquilo que se denomina 
modernização conservadora“ (2002:03). 

 

Na busca do consenso, como convém à fase de ditadura do pensamento único que 

marca  o neoliberalismo, o discurso hegemônico pretende mascarar a dualidade, especialmente 

lançando mão de argumentos de caráter demagógico, como o sentido atribuído à autonomia e à 

flexibilidade, além de "pesquisas", que atribuem aos jovens formados do ensino médio, o 

desinteresse pelos estudos universitários, justificando, assim, a recorrente  defesa de um 

projeto de escola básica que atenda aos interesses do mercado de trabalho. É sintomático, 

assim, que os questionamentos acerca da Educação, por parte do empresariado, ganhem força 

no final da década de 80, quando a economia nacional ficou mais exposta à competitividade 

internacional, exigindo redirecionamentos por parte da indústria interna. E mais sintomático, 
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ainda, é perceber como interesses, historicamente diversos, começam a convergir num tema 

sempre polêmico, como a questão da Educação e da qualificação para o trabalho. A esse 

respeito,  Paiva assinala:  

 
“Não há dúvida de que as transformações nas estruturas produtivas e as 
mudanças tecnológicas colocam à educação novos problemas. Mas 
certamente algo se simplifica. Pela primeira vez existe clareza suficiente 
de que é sobre a base da formação geral e sobre patamares elevados de 
educação formal que a discussão a respeito da profissionalização 
começa. E para obter tais objetivos, o consenso político nunca pode ser 
tão amplo, na medida em que unifica trabalhadores, empresários e outros 
setores sociais” (Paiva, 1997: 63).  
 

 

No entanto,  ideal de formação de consumo futuro não é novo. Ele foi inaugurado, 

há tempos, com a introdução da própria produção em larga escala. Ford, com perspicaz visão, 

não se acomodou simplesmente à tentativa de elevação do nível de produtividade, mas à 

tentativa de incrementar atitudes que levassem ao consumo de massa: 

  

“O propósito do dia de oito horas e cinco dólares só em parte era obrigar 
o trabalhador a adquirir disciplina necessária à operação do sistema de 
linha de montagem de alta produtividade. Era também dar aos 
trabalhadores renda e tempo de lazer suficientes para que consumissem 
os produtos produzidos em massa que as corporações estavam por 
fabricar em quantidades cada vez maiores” (Harvey,1992: 122). 

 

 Gramsci, a este respeito, escreveu ...  

 

“É interessante também do ponto de vista psicológico, e são 
interessantes as medidas tomadas dos mesmos industriais americanos, 
como Ford, por exemplo. Ford tem um corpo de inspetores que 
controlam a vida privada dos dependentes e impõem aos mesmos o seu 
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regime de vida privada: controlam até os alimentos, os ambientes 
domésticos, as horas de repouso e mesmo os afazeres mais íntimos...” 
(1978:171).  

 

Como  vemos, os  indícios suficientemente fortes e abundantes apontam  para 

alterações no regime de acumulação e nos processos de trabalho nas últimas décadas. 

Referem-se eles a aspectos que extrapolam aqueles especificamente econômicos, envolvendo, 

inclusive, mudanças significativas nas práticas do Estado, na conformação geográfica de 

nações e mercados, nos hábitos de utilização de bens materiais, nas relações trabalhistas.  

De acordo com  Harvey (1992),  tais transformações dizem respeito, 

particularmente, ao modo de regulação social e política a ele arraigado, considerando que, 

para materializar-se ou reproduzem-se, um determinado regime de acumulação necessita de 

um conjunto de normas que lhe dê consistência, ou seja, necessita de certo grau de ação 

coletiva que, via-de-regra, é regulamentada pelo Estado. Dessa forma, para interpretá-las, é 

importante a análise concomitante das modificações na estrutura do poder político-

econômico. Ao conjunto de práticas políticas, econômicas, trabalhistas, tecnológicas e de 

mercado que vigorou do pós-guerra até a década de 70, é comum vê-lo designado de modelo 

fordista-keynesiano, como uma associação dos preceitos fordistas de produção, em vigor 

desde o segundo decênio deste século, e dos princípios keynesianos que atribuíam ao Estado a 

responsabilidade de assumir novos papéis e construir novos poderes institucionais. Certo é 

que este sistema não se apresentou de forma homogênea em todos os países ou regiões, até 

porque os contextos históricos eram diferentes. Mas, ao longo dos anos, foi-se consolidando, 

senão como modelo hegemônico, como suporte de coalizão das potências capitalistas.  

 

Temos desse modo a reedição das antigas teses do capital humano. Mas a teoria do 

capital humano não se limita, apenas, à correlação entre educação e produtividade e à 

expansão do conceito de capital. Vai mais longe. Ela adentra a questão da formação de 

consumo futuro e, portanto, de rendimento futuro, como nos faz perceber Schultz : 
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 “Está claro, para mim, agora, que a maior porção da educação que 
satisfaz as preferências do consumidor se destina ao consumo futuro e 
que esse componente tem uma duração substancial e é, portanto, à 
medida que serve ao consumo, principalmente um componente 
duradouro do consumidor, muito mais do que outros bens duráveis de 
consumo. Como um componente permanente para o consumidor, é fonte 
de utilidades futuras (e, assim, esse componente também contribui para a 
constituição da renda real futura) que, de maneira alguma, entra na renda 
nacional mensurada. Esse componente, conseqüentemente, é como o 
investimento em uma casa, num automóvel ou num refrigerador. E dessa 
maneira, temos o seguinte: (1) educação para o consumo em curso, 
corrente; (2) educação para o consumo futuro de longo período, fazendo 
com que seja um investimento num componente duradouro para o 
consumidor, que indubitavelmente é de considerável importância; e (3) 
educação para a obtenção de capacitações e conhecimentos úteis ao 
esforço econômico e, dessa forma, um investimento nos rendimentos 
futuros” (1973:57-58).  

 

O discurso em torno do "novo ensino", além de reeditar  muito dos  invólucros 

pedagógicos dualistas  presentes na história da educação no escravismo, feudalismo e 

capitalismo, em muito lembra os projetos da  Idade Moderna, onde tal  regularidade é 

reafirmada, dentre outros inúmeros possíveis exemplos, sob a forma de propostas de 

“preparação dos pobres ou na reeducação dos delinqüentes.” ( Manacorda, 1989:226 )  

A grande onda neoliberal e conservadora que se desencadeia com Reagan nos 

Estados Unidos e Thatcher na Grã-Bretanha, tornar-se-ia dominante em nível mundial. 

Reformas orientadas para o mercado e o ajuste fiscal deixam de ser políticas recomendáveis 

para serem  adotadas de forma razoável, tornando-se a solução” milagrosa” para todos os 

problemas. 

Desse modo,   o neoliberalismo cria políticas e práticas que encarnam o modelo de 

indivíduo empreendedor  na base do individualismo possessivo que concebe para o cidadão 

ideal. O neoconservadorismo cria passados idealizados como alicerce para futuros idealizados 
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e imutáveis, futuros esses em que as identidades se sustentam no fato de as pessoas 

dominarem os saberes e os valores que os próprios neoconservadores consideram ter 

"resistido à passagem do tempo".  

Além do mais, as teorias de gestão criam novas "subjetividades" para os membros da 

classe média profissional e empresarial, subjetividades essas que conferem um novo sentido 

às suas vidas e lhes permitem recuperar a idéia de que são merecedores e eficientes. É de 

todos esses múltiplos espaços e subjetividades e dos conflitos, tensões e compromissos 

gerados pelas suas interações que as políticas emergem. Essas políticas raramente têm origem 

em apenas um dos componentes deste complexo. Pelo contrário, muitas vezes representam 

uma amálgama que, de alguma forma, tem de englobar o maior número possível de temas 

específicos das múltiplas forças da modernização conservadora - e sem excluir, ao mesmo 

tempo, os grupos que se acredita serem importantes e que ainda não estão integrados nessa 

ideologia hegemônica, mas que a direita gostaria de ver sob a sua alçada no futuro.  

De fato, a educação não tem sido apenas arrastada pelas pressões das alas direitistas, 

mas acabou até por desempenhar um papel preponderante na construção dessas alas de direita. 

As reformas que são instituídas com boas intenções podem ter efeitos invisíveis que são 

bastante problemáticos. 

A palavra "reforma" ganha um novo significado, neoliberal e conservador, como se 

o único sentido dos aperfeiçoamentos institucionais a serem realizados pelos governos fossem 

o de liberar   e  de  desregular. Segundo  Ball , 

 
” Ao refletirmos sobre estas questões devemos estar conscientes daquilo 
que Harvey (1996) denomina “globalmania”. A “tese da globalização” 
pode ser usada para explicar quase tudo e é ubíqua tanto nos textos como 
nas análises das políticas atuais. As análises do fluxo e influência das 
políticas entre as nações, em particular, necessitam ser tratadas 
cuidadosamente; Popkewitz (1996, p. 47) argumenta que “se pode 
encontrar uma particular internacionalização de idéias assim como uma 
reflexão ‘nacional’ especifica sobre como estas idéias se concretizam”. 
Além do mais, as nações posicionam-se de uma forma diferente em 
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relação às estruturas e efeitos da globalização; tal como Lingard e Rizvi 
(2000, p. 210) afirmam, “a globalização não acontece em todos os 
Estados Nações ao mesmo tempo e exatamente da mesma forma”.           
( 2001:99) 

 

 

Ao analisar  essas mesmas reformas econômicas  e  educacionais,   nos Estados 

Unidos  e  na   Inglaterra, Michael  W.  Apple  salienta que   

 
 

"  com a direita em ascensão em muitos países, estamos testemunhando 
um projeto muito mais ativista. A política conservadora é hoje em larga 
medida uma política de mudança  (...) o propósito da educação está sendo 
mudado. Já se foi o tempo em que a educação era vista como parte de 
uma aliança social que reunia muitas "minorias", mulheres, professores, 
legisladores progressistas, funcionários de governos e outros, que agiam 
em conjunto para propor política social-   democrática ( ainda que 
limitadas)  para as escolas.  Uma nova aliança foi constituída, e vem 
tendo sua influência nas políticas educacionais e sociais aumentada. Este 
bloco de poder associa o mundo dos negócios, a nova direita  e os 
intelectuais neoconservadores. Seus interesses concentram-se muito 
pouco na melhoria das oportunidades de vida das mulheres, dos negros 
ou da classe trabalhadora." (1999:66-67)  

 

Os  novos  padrões  de acumulação  de  capital  vêm  acompanhados  de   conceitos  

e  práticas  que  dão  forma  às  novas  relações econômicas, políticas  e  culturais  deste início 

de século.  A  chamada  Terceira  Revolução  Industrial,  as  grandes  inovações tecnológicas,  

a  reestruturação  produtiva, as  novas  relações  decorrentes  da  reorganização  do  trabalho,  

a  formação  dos  mercados  regionais são  elementos  historicamente colocados  pelos novos  

parâmetros  de  desenvolvimento econômico capitalista.  

Neste campo de forças e, principalmente, a partir desse caldo de cultura, se originam 

as novas propostas para a educação, as quais poderíamos resumir dizendo que resultam da 
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ruptura do equilíbrio, antes existente, entre uma formação para a vida plena, com a busca do 

saber filosófico, e uma formação para o  "novo"  trabalho, com a busca do saber.  

É interessante refletir nas palavras de um homem da globalização, Enrique Iglésias, 

(BIRD). Para ele a globalização exige o fortalecimento da sociedade civil pela educação: 

 

 “Penso que a inserção internacional da América Latina é fundamental. 
Mas, para isso, temos de competir, temos de melhorar o conhecimento, 
que, sem dúvida alguma, é o elemento mais forte na capacidade de 
competir. Se a América Latina não quer seguir sendo vendedora de 
matérias-primas e de mão de obra barata, se quer vender valor agregado, 
fruto do conhecimento, tem de educar sua gente”.(Folha de São Paulo, 
1997: 09)  

 

                  A concepção que norteia esses valores formulados pela nova organização societal 

parece bastante associada à proposta de  Jacques Delors  e do seu relatório para  a  UNESCO 

da Comissão  Internacional sobre  a  educação  para  o  século  XXI. Suas idéias foram 

caracterizadas pelo  ex-ministro Paulo Renato Souza como um esperançoso olhar para  

“repensar  a educação brasileira”. 

                  A educação  enquadra-se , assim, na lógica da mundialização  do capital, a lógica, 

já apontada por Marx,  da universalização  do valor  de troca  como a única mediação entre 

todos seres humanos e também a  mediação  entre cada indivíduo e as atividades que realiza. 

A  educação está sendo posta  em sintonia  com esse  esvaziamento completo, na medida que 

seu grande objetivo  é  tornar  os indivíduos  dispostos  a  aprender qualquer coisa, não  

importando o que seja, desde que seja  útil à  sua  adaptação incessante aos ventos  do 

mercado. 

              Em  suma, a educação continua sendo, dentro do capitalismo  reestruturado, instância 

importante  tanto para  a  reprodução das forças produtivas  quanto das relações   de  

produção.  Portanto, dentro da perspectiva da teoria  crítica, do que verificamos até aqui, 

parece-nos  que a relação entre reforma educacional  e   reestruturação  capitalista  dão 
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indícios  de  interdependência,  transmitindo  a imagem de  uma  falsa  harmonia  na  ilusão  

de  favorecer  a  autonomia  em  um  mundo que suscita  o  seu oposto. 
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CAPÍTULO 2 -  Os novos reajustamentos  e  a reforma educacional 

brasileira 
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2.1. Educação e a busca pela qualidade total. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como afirmado no capítulo anterior, a década de 90 vem sendo apontada como a 

década em que a educação para o trabalho, em particular, voltou ao centro das preocupações 

de empresários, governos e  movimento sindical, gerando debates, fóruns de cooperação, 

projetos e experiências concretas. Este  interesse se deve, entre outros motivos, às importantes 

mudanças na estrutura produtiva do país, especialmente na indústria, com a emergência de 

novo paradigma produtivo e a inserção do país no mundo globalizado. 

Harvey (1992), analisando a transição do fordismo ao atual modelo de “acumulação 

flexível”, indica que, desde meados dos anos 60, já havia sinais de problemas com o modelo 

fordista, dado que o mercado interno da Europa e do Japão encontravam-se saturados, 

necessitando criar mercados de exportação para seus excedentes. Esses mercados foram 

encontrados nos países periféricos, muitos dos quais estavam adotando políticas de 

substituição de importações que, associadas ao movimento das multinacionais no estrangeiro, 

geraram uma onda de industrialização fordista competitiva em ambientes inteiramente novos, 

nos quais o contrato social de trabalho era fracamente respeitado ou inexistente, 
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intensificando-se, assim, a competição internacional e desafiando-se a hegemonia 

estadunidense no âmbito do fordismo. Na avaliação do autor, a profunda recessão de 1973 pôs 

em movimento um conjunto de processos que solaparam o compromisso fordista, e as 

décadas de 70 e 80 foram um conturbado período de reestruturação econômica e 

reajustamento social e político. As experiências, nesse sentido, representaram os primeiros 

ímpetos de passagem para um novo regime de acumulação, com um sistema de 

regulamentação política e social distinta: a “acumulação flexível”. 

 

“A acumulação flexível como vou chamá-la, é marcada por um confronto 
direto com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos 
processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões 
de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção 
inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços 
financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas 
de inovação comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação 
flexível envolve rápidas mudanças dos padrões de desenvolvimento 
desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, criando, por 
exemplo, um vasto movimento do emprego no chamado “setor de 
serviços”, bem como conjuntos industriais completamente novos em 
regiões até então subdesenvolvidas [...] Ela também envolve um novo 
movimento que chamarei de “compressão do espaço-tempo no mundo 
capitalista – os horizontes temporais da tomada de decisões privada e 
pública se estreitaram, enquanto a comunicação via satélite e a queda dos 
custos de transporte facilitaram cada vez mais a difusão imediata dessas 
decisões num espaço cada vez mais amplo e variado.”  
(Harvey,1992:140) 

 

 

No período em que as corporações se viram com muita capacidade de excedente 

inutilizável, a estratégia de sobrevivência diante da acirrada competição se deu em torno da 

racionalização, reestruturação e intensificação do controle do trabalho. A mudança 

tecnológica, a automação, a busca de novas linhas de produtos e nichos de mercado, a 
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dispersão geográfica para zonas de controle de trabalho mais fácil, as fusões e medidas para 

acelerar o tempo de giro do capital passaram ao primeiro plano (Harvey,1992). 

Algumas questões se evidenciam nesse contexto, como a polarização entre 

centralização/descentralização, fundamental num fenômeno que se destaca por ser global. O 

autor afirma que essa questão tem se manifestado de forma inteiramente nova no âmbito do 

poder econômico, não significando, contudo, uma desorganização do capitalismo, mas uma 

organização em novas bases. A organização do capitalismo tem se dado, na sua opinião, 

através da dispersão, da mobilidade geográfica e das respostas flexíveis nos mercados de 

trabalho, nos processos de trabalho e nos mercados de consumo, bem como através da 

inovação tecnológica de produto e institucional. 

Ressalta, no entanto, dois movimentos de grande importância, que permitiram a 

atual organização do capitalismo, mais coesa e centralizada: as informações precisas e 

atualizadas, necessárias à coordenação centralizada de interesses corporativos 

descentralizados, e a completa reorganização do sistema financeiro global, com a emergência 

de poderes de coordenação financeira imensamente ampliados, o que resultou num sistema 

financeiro de alta complexidade. 

 

“Mais uma vez, houve um movimento dual; de um lado, para a formação 
de conglomerados e corretores financeiros de extraordinário poder 
global; e, do outro, uma rápida proliferação e descentralização de 
atividades e fluxos financeiros por meio da criação de instrumentos e 
mercados financeiros totalmente inéditos.” (Harvey,1992:152) 

 

No contexto da nova organização, “flexibilização” passou a ser uma das principais  

palavras de ordem. Acusando a relação capital/trabalho de ser muito rígida: rigidez dos 

investimentos de capital fixo de larga escala e de longo prazo, rigidez nos mercados, na 

alocação e nos contratos de trabalho, nos compromissos do Estado com o Bem-Estar. Essas 

seriam, portanto, as causas da crise econômica e do desemprego. Sob essa perspectiva, a 

solução estaria na reforma dos sistemas de 'Welfare State',  na reforma da regulação pública 
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de contratação de mão-de-obra, no uso do trabalho e dos sistemas de negociações coletivas, 

em função de uma economia globalizada. 

Na opinião de Chesnais (1997), estamos diante de um novo funcionamento sistêmico 

do capital mundial ou, em outros termos, de uma nova modalidade do regime de acumulação, 

um regime mundializado sob a égide financeira, consolidado a partir de políticas de 

liberalização e de desregulamentação. O capital financeiro, dominante nesse regime de 

acumulação, vive de retiradas sobre a riqueza criada na produção, transferidas por meio de 

circuitos diretos (dividendos sobre o lucro de empresas) e indiretos (juros de obrigações 

pública e empréstimos aos Estados, que, por sua vez, representam retiradas sobre a renda 

primária circulando no sistema de impostos). Foi esse processo de retirada que modificou a 

relação de força entre o capital industrial e o capital financeiro. 

Efetivando uma análise retrospectiva, Ianni (1997)  retoma e desenvolve os 

princípios formulados e praticados pelo liberalismo usando a metáfora da “mão invisível”, 

imaginada pela primeira vez por Adam Smith, no século XVIII. Uma sociedade que deixa a 

“mão invisível” do livre mercado guiar todos os aspectos de suas formas de relação social 

torna “mercantil” o sentido básico da realidade. As forças econômicas  estabelecem um pacto 

silencioso com o Estado e no discurso, esta “mão invisível” passa a garantir a felicidade geral 

em conformidade com os princípios do mercado, ideário liberal; isto é, a liberdade econômica 

é vista como condição de liberdade política. 

Diante do contexto aqui referido, de grandes transformações sociais, políticas e 

econômicas, as funções exercidas pela educação passam a ter uma nova conotação, sofrendo 

diversas modificações que se constituem em tentativas de adaptá-las às necessidades dos 

“novos tempos”, segundo orientações neoliberais. Velhas questões e conceitos são retomados 

com uma nova “maquiagem”, de forma semelhante ao conjunto das questões sociopolíticas 

que atingem, de forma diferenciada, as diversas sociedades. Na raiz dos problemas, encontra-

se a adequação de valores, idéias e comportamentos a um novo modelo de acumulação 

capitalista, na busca de revitalizar esse modo de produção e retirá-lo da crise em que se 
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encontra. O sucesso ou o fracasso de tal tentativa pertence ao futuro. O que se pode afirmar, 

de acordo com inúmeras análises e dados facilmente perceptíveis, é que, se há sucesso, ele 

somente existe para uma minoria. 

O desmonte do Estado de Bem-Estar tem se dado, sobretudo, através do desmonte 

das políticas públicas, no bojo das quais estão aquelas que possuem caráter social e passam a 

ser mercantilizadas, adquirindo valor de mercado, mesmo nos Estados que nunca ofereceram 

amplas políticas protecionistas, como o Brasil. Nesses, a facilidade de alargamento do 

mercado é ainda maior do que naqueles em que há ampla proteção dos indivíduos, nos quais 

se supõe uma maior organização da sociedade civil e, portanto, maior resistência à perda das 

conquistas sociais. 

   Na  opinião de Boron: 

 

“O neoliberalismo reinterpreta o processo histórico de cada país:os vilões 
do atraso econômico passam a ser os sindicatos, e junto com eles, as 
conquistas sociais e tudo o que tenha a ver com a igualdade, com a 
eqüidade e com a justiça social. Ao mesmo tempo, a direita, os 
conservadores, se reconvertem à modernidade na sua versão neoliberal, 
via privatizações e um modelo de Estado Mínimo”. (Boron,1995:147) 
 

 

Os neoliberais apontam a falência do Estado Social, cuja responsabilidade atribuem 

ao peso dos gastos públicos, associada à crise de legitimação e governabilidade.  O receituário 

neoliberal apresenta-se como única solução possível para o enfrentamento das questões que se 

colocam na atualidade, como a crise do Estado de Bem- Estar, ou crise fiscal, e os problemas 

daí decorrentes. 

O neoliberalismo está comprometido, em sua compreensão, com o processo de 

globalização e, na base dessa internacionalização do capital,segundo Ianni, estão a formação, 

o desenvolvimento e a diversificação do que se pode denominar “fábrica global”, 

intensificando e generalizando o processo de dispersão geográfica da produção, ou das forças 
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produtivas, abrangendo o capital, a tecnologia, a força de trabalho, a divisão do trabalho 

social, o planejamento e o mercado.  

   A flexibilidade, conseguida na produção, nos mercados de trabalho e no consumo, 

pode ser entendida, segundo  Harvey (1992), como um resultado da busca de soluções 

financeiras para as tendências de crise do capitalismo. Isso implica  que o sistema financeiro 

alcançou um grau de autonomia diante da produção real sem precedentes na história do 

capitalismo. Portanto, a inovação, ou seja, a busca pela flexibilização parece ter sido antes um 

requisito necessário para superar a rigidez geral, bem como a crise temporal, geográfica e até 

política peculiar em que o fordismo caiu no final da década de 60, sendo que a acumulação 

flexível do capital procura no capital financeiro um poder coordenador mais do que o 

fordismo a fizera. 

No interior das fábricas essas mudanças vão operando a substituição progressiva do 

trabalhador formado no “fordismo-taylorismo” e demandando uma outra qualificação que 

inclui conhecimentos mais amplos. No início da década, pesquisas e documentos de 

organismos internacionais8  traziam uma visão imperativa da necessidade de maior 

qualificação e escolarização da população como requisito fundamental para a superação de 

problemas de desenvolvimento e adoção de sistemas de produção mais competitivos. Essas  

mudanças também deram origem a uma política nacional de educação profissional que vem 

sendo estruturada pelo MEC e Ministério do Trabalho.( Revista Tempo brasileiro, 1999) 

Os impactos das novas tecnologias sobre a educação e a sociedade apareceram na 

revista "Tempo Brasileiro"9, em uma coletânea de artigos que abordavam questões como 

educação e desenvolvimento, mudanças tecnológicas, demandas de qualificação, crítica ao 

 
8 CEPAL Transformación Productiva con Equidad,(1990) e OREALC/CEPAL, Educación y Conocimiento: Eje 
de la Transformación Productiva con Equidad, (1992) apresentado no V Seminário de Educação e Sociedade da 
CLACSO, enfatizam a formação de recursos humanos e incentivo a geração de novos conhecimentos. 
“Declaracao Mundial sobre Educacao para Todos” em Jomtien (1990) e “Futuro em risco” do BID (1998) 
apontam a crise da educação na América Latina e a necessidade de garantir educação básica até 2010. 
 
9Revista Tempo Brasileiro. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, n. 138,jul./set., 1999. 
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mercado como regulador da concepção e da organização da educação e interesse pela 

qualificação na ótica do capital e do trabalho; 

 

 (…) "as demandas de qualificação crescente para todos esconde que, se 
de fato a mudança da base técnica do processo produtivo mudou o 
conteúdo do trabalho e a organização do trabalho, não mudou a relação 
social que os comanda. Ora, sem entender isso, muitos já anunciaram o 
fim do trabalho, a liberação do tempo livre para atividades criativas 
inscritas no mundo da “liberdade humana” quando, para milhões de 
desempregados e subempregados, esse “tempo livre”, sob relações 
sociais capitalistas, significa degradação das condições de vida, tensão e 
desespero. Para sair desse impasse era preciso parar de prever os efeitos 
da requalificação para discutir o que vinha a ser qualificação”.  (Frigotto, 
1992:50) 

 

 

A necessidade de reelaboração do conceito de qualificação e novos conceitos como 

competência, polivalência e politecnia foram objeto de teorização por parte dos autores 

(Deluiz 1996; Paiva, 1997; Frigotto, 1991) preocupados em identificar os conteúdos e as 

novas demandas de qualificação para o trabalhador. Sobre esses conceitos ainda não há 

consenso entre os pesquisadores, mas há concordância quanto à demanda empresarial por 

trabalhadores com níveis maiores de escolaridade.(Shiroma, 1998) 

A partir das pesquisas, um novo perfil de qualificação da mão-de-obra começou a 

ser descrito valorizando a escolaridade básica, a capacidade de adaptação a novas situações, a 

compreensão global de um conjunto de tarefas e a capacidade de abstração, seleção e 

interpretação de informações (Machado, 1992), ou, ainda, a capacidade de comunicação, de 

manipulação mental de modelos, capacidade de pensar, falar e compreender múltiplas 

linguagens voltadas para interferir no processo produtivo com autonomia, respondendo a 

situações desconhecidas. (Deluiz,1994) 

   Com o avanço das pesquisas, a visão da relação educação e reestruturação 

produtiva foi se diversificando e se afastando das tentativas de conformar a realidade empírica 



 76

  

aos modelos sugeridos pela literatura, levantando novas indagações. Na segunda metade da 

década de 90, Paiva (1997) coloca em dúvida o sentido de se discutir o efeito da 

reestruturação produtiva na qualificação ou desqualificação quando o emprego industrial 

vinha decrescendo em todo o mundo e a flexibilização das condições de funcionamento do 

mercado de trabalho brasileiro vinha gerando um quadro de agravamento do subemprego, da 

informalização, da precarização, da pobreza e da exclusão social. 

 Nessa perspectiva, o debate se dirigiu para a requalificação que tornaria o 

trabalhador empregável. Na atualidade, três conceitos aparecem juntos: educação básica, 

competência e empregabilidade.   A Educação é apontada como a grande culpada pelo atraso 

e pela pobreza, mas ao mesmo tempo é cobrada para promover o desenvolvimento econômico 

e gerar“ empregabilidade”. (Shiroma, 1997) 

A questão educacional vista pelos empresários e analisada por Rodrigues (1997) 

revela uma visão que aponta  a rigidez da economia brasileira como empecilho à ampliação 

dos níveis de competitividade e aponta a empregabilidade como saída para o  desemprego. 

Esta é a representação de governo e empresários para um problema que tem outras 

determinações:  

 

“O processo de destruição de empregos (principalmente no ramo 
industrial) e a rápida transformação, às vezes radical, dos perfis 
qualificacionais, convertem trabalhadores qualificados em 
desempregados permanentes pelo desaparecimento de seu ofício, devido 
às novas tecnologias e novos métodos de gestão da força de trabalho que 
compõem o padrão de acumulação flexível”. (Rodrigues, 1997). 

 

Analisando  a  crença na   qualificação, Santomé argumenta: 

 

"As condições que os governos geraram para facilitar a mobilidade e a 
circulação dos capitais por meio dos diferentes mercados ajudaram a 
baratear a mão-de-obra, tanto a qualificada quanto a que exige pouca 
preparação prévia. A ameaça de desemprego que caracteriza as 
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sociedades atuais funciona como reguladora das demandas salariais, 
criando um mercado de postos de trabalho em que a precariedade e a 
insegurança prevalecem. As novas tecnologias substituem um grande 
número de trabalhadores e trabalhadoras, enquanto os que mantêm os 
seus postos de trabalho têm de aprender novas habilidades que, 
geralmente, não são remuneradas de forma equitativa. 
           Diante desse panorama, a sociedade corre o risco de ver as 
instituições de ensino como valiosas e necessárias apenas na medida em 
que oferecem uma formação adequada a esse novo mercado, para obter 
um posto de trabalho no setor privado. Dessa maneira, certas instituições 
de caráter público e, portanto, com interesses públicos, como as de 
ensino, são sugadas por serviços privados, transformadas em apêndices 
de empresas para as quais preparam gratuitamente a mão-de-obra.O 
conceito da educação como bem de consumo implica promover uma 
mentalidade consumista em seus usuários e usuárias: professores e 
alunos. Ele estimula considerar o trabalho escolar e as ofertas de 
formação do ponto de vista de consumidores e consumidoras, isto é, de 
seu valor de troca no mercado, dos benefícios que pode produzir esta ou 
aquela disciplina, especialidade ou título. A instituição escolar só é 
considerada imprescindível como recurso para obter no futuro, 
importantes beneficios privados, para enriquecer individualmente".(2003: 
33) 

    

 

Gentili (1998,1999,2000) reune argumentos para afirmar que qualificação 

profissional não minimiza as tendências do desemprego.    A noção de empregabilidade 

falseia a relação educação - mercado de trabalho. A ênfase que havia na função integradora da 

escola formando para o emprego se desloca, na atual conjuntura, para o papel que a escola 

deve desempenhar    na formação para o desemprego. A idéia de que a educação seria a saída 

para este quadro não apresenta sustentação ao observar-se o número de pessoas capacitadas, 

com terceiro grau e com dificuldade em encontrar emprego.      

Não é a educação e os certificados que garantem certeza de trabalho, embora a 

noção de empregabilidade ajude a disseminar essa crença através das propagandas do governo 
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e de inúmeros sindicatos, o que tem levado milhares de desempregados aos cursos de curta 

duração do FAT. 

 

 “Nessa associação linear e imediata, ideologicamente ocultam-se as 
causas estruturais da redução da oferta de empregos nos diversos setores 
e segmentos da economia, transladando-se o problema para a esfera 
subjetiva da competência do trabalhador.” (Gentili, 1998:69).  

 

 

As crises dos anos 80 e 90 deixam claro que o mercado não tem expansão ilimitada. 

“Educar para o emprego levou ao reconhecimento de que se devia formar também para o 

desemprego, numa lógica de desenvolvimento que transformava a dupla ‘trabalho/ausência de 

trabalho’ num matrimônio inseparável (Gentili, 1999: 89).  

A garantia do emprego como direito social e sua defesa desmanchou-se diante da 

nova promessa de empregabilidade como capacidade individual para disputar as limitadas 

possibilidades de inserção que o mercado oferece. A empregabilidade é uma representação 

simbólica e nesse sentido contribui para orientar opções dos indivíduos no campo educacional 

e no mercado de trabalho, tornando-se também referência norteadora dos programas de 

formação profissional e, inclusive, das próprias políticas educacionais (Gentili, 2000). 

Simbolicamente a concepção de empregabilidade mantém o mito da inclusão no 

mercado via escola e acaba com a concepção de trabalho como direito de cidadania e também 

como direito ao conhecimento, não apenas  aos saberes necessários ao trabalho, mas 

“conhecimentos técnicos vinculados à formação das qualificações dos trabalhadores e os 

conhecimentos sociais, científicos, jurídicos, éticos e históricos necessários para o exercício 

do trabalho como uma condição cidadã” (Gentili, 1999:91). 
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Esta concepção denominada por Singer (1997) de  produtivista10 é também 

difundida por organismos internacionais como o Banco Mundial, cujos esforços situam-se na 

adequação da educação às demandas requeridas pelas transformações econômicas e 

tecnológicas advindas com a globalização. As mudanças nos padrões produtivos demandam 

habilidades que não podem ser preparadas em treinamento de curto prazo, mas necessitam ser 

desenvolvidas dentro do sistema educacional regular.  

 A  respeito  disso   Nogueira (1993:25) argumenta  que no caso brasileiro, a 

Educação Básica busca promover a construção da cidadania e a preparação para o trabalho, 

como forma de atingir o alvo da contenção da pobreza, premissa básica de atuação do Banco 

Mundial, a partir da década de 90. Segundo  o  autor, a estratégia de cooperação do Banco 

Mundial no Brasil é de apoiar políticas de investimentos que encorajarão o crescimento 

econômico e o desenvolvimento social num contexto de estabilidade macroeconômica. 

 
 
(...) "Níveis extremamente baixos de escolarização minam o potencial do 
Brasil para o crescimento econômico a longo prazo e parecem ser um 
fator que contribui ao alto grau de desigualdade de renda no Brasil, que 
ameaça a evolução de uma sociedade estável e democrática. Em todos os 
setores, nossa estratégia para o Brasil, enfatiza melhoras na eficiência 
dos gastos públicos e, nos setores sociais, melhor escolha da população 
alvo e ampliação da prestação de serviços aos pobres”( Banco Mundial 
apud  Nogueira, 1993:25). 

 

 

Considerando  essas argumentações expostas por Nogueira,  o  Banco Mundial ao 

estar empenhado em colocar em andamento as propostas educacionais, enfatiza a necessidade 

de investimento em Educação Básica, como processo fundamental de desenvolvimento 

 
10 Singer  denomina  produtivista,  em  contraposição   a   uma   perspectiva  civil   democrática.A formação 
produtivista está restritamente  subordinada  a  lógica  da  produção  excludente. SINGER, Paul. O papel do 
Estado e as políticas neoliberais. In: Gadelha, Regina Ma. Fonseca. Globalização, Metropolização e Políticas 
Neoliberais. São Paulo:EDUC, 1997. 
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econômico, principalmente para a população pobre, desenvolvendo uma espécie de política 

compensatória, à medida em que procura integrar os indivíduos ao projeto de 

desenvolvimento. 

Neste sentido, a melhoria da qualidade da educação e a elevação do nível de 

escolaridade tornaram-se reivindicações comuns de grupos sociais e historicamente opostos 

na divisão social do trabalho. Estas afirmações nos fazem supor que existe uma coincidência 

entre os "interesses" capitalistas e a educação dos trabalhadores, unificando atores sociais que 

até então comungavam de interesses opostos. Entretanto, a atual defesa da educação básica 

reflete o interesse em assegurar a reprodução ampliada de capital, inserindo-se, portanto, no 

seio das inúmeras contradições inerentes aos dilemas da burguesia, face à educação do 

trabalhador. O predomínio de uma concepção produtivista nas atuais políticas educacionais, 

ao mesmo tempo que se baseia no discurso da eqüidade e democratização, estimula a exclusão 

de determinadas modalidades de ensino, por meio de desobrigação governamental. Diante  

deste cenário,  a ofensiva neoliberal serve como uma estratégia para superação desta crise, 

utilizando, em larga escala, de um pensamento hegemônico para construir a ambiência 

cultural necessária a este período particular do capitalismo, denominado  de  pós-fordismo. 

Com o novo padrão produtivo e tecnológico da Terceira Revolução Industrial (que 

caracteriza a etapa "pós-fordista" do capitalismo), na qual o ritmo da inovação tem sido rápido 

e fundamental, impuseram-se mudanças significativas nas relações de trabalho, as quais 

exigem um "novo trabalhador", cujo perfil de habilidades é completamente alterado e a 

autonomia passa a ter um lugar central. Isso rompe com as relações estabelecidas pelo modelo 

fordista, cuja base organizacional impedia o desenvolvimento da autonomia dos indivíduos, 

pois o trabalho monótono e superfragmentado reduzia ou anulava a responsabilidade do 

trabalhador, e as complexas hierarquias gerenciais (no que tange aos processos de decisão) 

tinham por princípio o comando autoritário. 

Certamente, o predomínio das altas tecnologias de produção e informação do pós-

fordismo também introduzem novas relações. No momento em que os mecanismos e as 
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funções desse novo modelo econômico são conduzidos ao mercado de trabalho interno, 

exigem modernas qualificações: habilidades, competências, polivalência além de formação 

técnica geral, capacidade de análise e interpretação. 

Para garantir a implementação, no âmbito internacional, de políticas 

macroeconômicas e de desenvolvimento social coerentes com esses novos parâmetros, com 

uma orientação padronizada e global a todos os países, principalmente os de economia 

subdesenvolvidas, organismos internacionais de desenvolvimento  -  os grandes mentores 

teórico-políticos, o centro de inteligentsia do capitalismo contemporâneo  -  como o Banco 

Mundial , o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), assumiram, entre outras, a responsabilidade pela elaboração e 

divulgação das diretrizes gerais e orientadoras das reformas de Estado, e em especial, do setor 

educacional, o que tem sido percebido através de seus documentos oficiais.11  Isto levou os 

países periféricos a utilizarem os mesmos padrões e critérios de produtividade e rentabilidade 

dos países ricos, sob a ameaça de não adequando-se às novas estratégias, “perderem o bonde 

da história”. 

Para alcançar  o  desenvolvimento no capitalismo atual, segundo Silva (2000), tais 

organismos sugerem a consulta aos empresários, pois o mercado sob a gerência dos mesmos é 

competitivo, eficiente e produtivo,pois  as escolas públicas devem ser empreendedoras e 

formar 

 “... consumidores dos produtos industrializados e importados, além de 
formar trabalhadores cordatos e eficientes12, à disposição da rotatividade 

 
11    Refere-se aqui sobretudo ao “Country Assitence Strategy - CAS”, Documento do Banco Mundial de 
Estratégia de Assistência ao País, e do “Country Paper” - Documento de País, do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, ambos considerados(Torres,1996) os principais documentos de estratégia de políticas e de 
financiamentos das duas maiores instituições financeiras multilaterais para o Brasil (BIRD e BID).  
 
12 Comentário de Silva(2000) analisando o Documento oficial do Banco Mundial - “Informe sobre o 
desenvolvimento mundial – o conhecimento a serviço do desenvolvimento”, do ano de 1999, também analisado 
por Nagel(2000).  
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do livre mercado” , ou seja, formar indivíduos consumidores e 
competitivos.( Silva, 2000:82) . 

 

No  entendimento de  Nagel (2000), isto pode ser evidenciado  no   documento 

oficial do Banco Mundial - “Informe sobre o desenvolvimento mundial; o conhecimento a 

serviço do desenvolvimento” - , do ano de 1999,no qual defende a tese de que a falta de 

conhecimento impede o desenvolvimento dos indivíduos e dos países, gerando pobreza. Neste  

sentido   o   informe   contempla os  seguintes itens: 

a- necessidade de reduzir as diferenças entre os países pobres e ricos; 
 
b- sugestões para corrigir os problemas derivados da falta de informação 

dos países em desenvolvimento; 
 

c- políticas para diminuir as deficiências de comunicação através de 
instituições internacionais, assim como a delimitação das novas 
funções do Estado na perspectiva do desenvolvimento global.(Banco 
Mundial apud Nagel:2000: 02-03) 

 

           Na ótica aqui privilegiada, a educação acaba entrando nesta agenda como um dos 

mecanismos para viabilizar a reforma econômica aos países devedores, a partir da política de 

ajuste estrutural, com redução significativa dos direitos sociais.  É justamente para 

conter/administrar a pobreza, promover a segurança e pelo discurso da cidadania, continuar 

mantendo o mito da inclusão social aos indigentes, a partir da promoção de uma educação voltada 

para as necessidades básicas. A pobreza, ao representar uma ameaça ao sistema capitalista 

vigente, necessita de uma base de sustentação ideológica e esta encontra-se justamente no 

discurso da democracia liberal, da empregabilidade e da Educação Básica para todos, como 

expressa o Banco Mundial, ao conceber que “... a educação é a principal variável da probabilidade 

para que um determinado indivíduo ultrapasse a linha de pobreza.” ( Leher,2000: 214). Podemos 

dizer que o conteúdo “modernizante” das políticas sociais  está   atrelado e determinado pelas 

diretrizes econômicas, pela lógica da eficiência  e  pela  otimização  da  qualidade. 
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Nesse sentido, o entendimento do perfil ideal de qualificação da força de trabalho - 

conforme as novas necessidades postas pelos processos de produção e organização do 

trabalho típicos das unidades industriais de ponta, formulados pelas entidades empresariais - 

começou a ter aceitação ampla e, conseqüentemente, uma resposta institucional às demandas 

empresariais respeitantes à este tema, no seio do Estado brasileiro, a partir do começo dos 

anos 90, durante o governo Collor de Melo (Neves 2000). 

Esse período de “redemocratização” política foi marcado pela oscilação entre 

tendências diversas resultando na fragmentação, dispersão e descontrole dos Planos. Na 

afirmação de Abranches.  

 

"O Estado divide-se em muitas arenas, associa-se a diferentes blocos de 
interesses, muitas vezes incongruentes entre si. Na medida em que seus 
vários centros de decisões dividem suas lealdades em torno de propostas, 
interesses e projetos diversos, fica comprometida a homogeneidade das 
políticas a coerência global das decisões e a própria capacidade de 
planejar e decidir sobre questões a longo prazo". (1997:167) 

 

 

Com a crise disseminada pelo endividamento externo, pelos planos de estabilização 

e de ajustes macro-econômicos, novas relações de poder se configuram impulsionando o 

redirecionamento de estratégias econômicas e políticas sociais do Estado para atender às 

novas exigências do mercado capitalista. Nesse cenário, com a interferência dos organismos 

multilaterais, sedimenta-se o processo de globalização e de concentração de capitais exigindo 

um novo tipo de homem para a fase da grande indústria que se consolida. Como afirma Neves 

(1999:18), “os novos padrões de sociabilidade humana requerem por sua vez, um novo espaço 

social de aprendizagem profissional e cultural, e a escola, uma vez refuncionalizada, 

apresenta-se como locus privilegiado para conformar esses homens de novo tipo”. 

A interferência dos organismos multilaterais na economia brasileira, abrange 

também, o conjunto das políticas educacionais, concentrando na lógica econômica o 
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fundamento para a elaboração das propostas, as quais normalmente tendem a generalizar-se 

para os países em desenvolvimento. Segundo Torres,  

 

"as propostas do BM [Banco Mundial] para a educação são feitas 
basicamente por economistas dentro da lógica e da análise econômica.  A 
relação custo-benefício e a taxa de retorno constituem as categorias 
centrais a partir das quais se define a tarefa educativa, as prioridades de 
investimento (...), os rendimentos, e a própria qualidade."(2000:138) 

 

O governo brasileiro a  partir  da  gestão do  Ex-presidente Fernando Collor de 

Melo, alinhado a este entendimento, prioriza o Ensino Fundamental, necessário para 

adaptação do homem à nova complexificação da ciência e da indústria(Neves1999). A 

expansão da escolaridade mínima para níveis superiores, apesar de necessário à indústria, 

segue como privilégio de uma minoria, uma vez que a demanda não é tão grande e, ainda, 

essa necessidade, muitas vezes, é suprida pela importação de conhecimento científico e    

tecnológico. É nesse contexto de mudanças políticas e sociais, marcadas pela luta pela 

“redemocratização” da sociedade que a escola vai encontrar um espaço para mudanças na sua 

forma de gestão. O princípio de gestão para o ensino público a partir das propostas  do  Banco 

Mundial, apresenta-se como um caminho para a superação de uma organização educacional 

autoritária e centralizadora. A escola sempre foi palco de reprodução e de luta para a 

superação dessa condição, como argumenta Neves , 

 

"a escola, enquanto instrumento do conformismo científico-tecnológico, 
expressão contemporânea da sociabilidade humana, ao mesmo tempo em 
que veicula ideologias reprodutoras das relações sociais dominantes, 
veicula também ideologias antagônicas e contraditórias. Nesse sentido, 
pode-se afirmar que a escola é, ao mesmo tempo, reprodutora das 
relações sociais capitalistas e espaço de luta de classes para superar estas 
relações".(1999:23-24) 
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Nesse período de “redemocratização”, a tônica da gestão da educação, decorrente do 

plano nacional, permanece sob o predomínio da eficácia econômica em detrimento das 

políticas sociais, ou seja, a subordinação destas àquela, produzindo práticas políticas 

clientelistas, via escola. Diante da extrema necessidade social, é preciso que sejam executados 

programas de subsistência como merenda escolar, assistência dentária e social, entre outros, 

os quais passam a ser coordenados ou executados como função da escola, e por sua vez, 

daquele que é responsável pela direção do estabelecimento de ensino. 

  O enfoque economicista das políticas educacionais adentra os anos 90, reafirmando 

ainda mais a centralidade da educação como garantia para o desenvolvimento social e 

econômico. Ao final dos anos 80, Oliveira assim se referia à década subseqüente: 

 

"os anos 90 devem significar a década da transformação produtiva, de 
mudanças qualitativas para alcançar competitividade no novo mercado 
mundial. Daí a importância atribuída à educação que deve estar em 
estreita vinculação com o mundo do trabalho, da produção. Mais uma 
vez é necessário eliminar a pobreza, sem o que não é possível o 
desenvolvimento" .(1997:83) 

 

 Com efeito, segundo  Neves (2000), esse governo(Collor) lançou as bases formais e 

ideológicas do processo de adequação das iniciativas educacionais do Estado às demandas 

advindas do campo da produção no novo contexto de mudança das forças produtivas.  A 

“pedra fundamental” de tal processo consubstanciou-se no Programa Brasileiro da Qualidade 

e Produtividade (PBQP), o qual pretendia - juntamente com o Programa de Apoio à 

Capacitação Tecnológica da Indústria (PACTI) - ser o locus privilegiado de formulação das 

políticas necessárias à adequação das condições de produção do país aos níveis de 

competitividade internacionais.  Para tanto foi criado, dentro do PBQP, um sub-programa 

responsável pela formulação da política educacional do novo governo, a qual teria como eixo 

a noção de “educação para a competitividade”.13  

 
13 Para maiores detalhes acerca deste programa e as condições de sua formulação ver Dornellas (1998). 
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Mesmo com o abrupto fim do mandato Collor de Melo, a direção formal da política 

de educação do Estado manteve-se praticamente inalterada durante o também restrito período 

do governo Itamar Franco (Neves, 2000). O denominado “Brasil Novo”, do governo Fernando 

Collor, significou, para a educação, muito discurso e pouca ação. 

Assim  sendo, o início da década, no que tange ao campo educacional, ainda se 

configura como um período de transição sem mudanças significativas em direção a efetivação 

das garantias constitucionais. 

No entanto, segundo Neves, pelo menos, em propostas, as orientações dos 

organismos multilaterais e as políticas para a educação ampliam o leque de abrangência das 

reformas educativas vinculadas ao trabalho na perspectiva econômica de livre mercado, 

globalização e do Estado mínimo 

 Segundo Azevedo (2001:11-12) “Estado Mínimo” ou “ Menos Estado e mais 

mercado” é a máxima que sintetiza as postulações do neoliberalismo, que tem como princípio 

chave a noção da liberdade individual, tal como concebida pelo liberalismo clássico. Os 

defensores do “Estado Mínimo” creditam ao mercado a capacidade de regulação do capital e 

do trabalho e consideram as políticas públicas as principais responsáveis pela crise que 

perpassa as sociedades. 

   A centralidade da educação para o desenvolvimento econômico (Paiva, 1994) 

passa a ser novamente defendida, respaldada agora por estudos que apontam a baixa 

produtividade do sistema educacional brasileiro, medido mais uma vez em termos de sua 

eficiência e eficácia e demonstrado por índices considerados insuficientes no quadro mundial 

e da América Latina. E, então, neste quadro de modificação do Estado brasileiro que se 

propõem as reformas das estruturas educacionais. 

Em   1990, na América Latina, a Comissão Econômica para América Latina e Caribe 

- CEPAL, orienta para a elaboração das Políticas de crescimento econômico dos países da 

região. No ano de  1992, a CEPAL e a OREALC- Oficina Regional de Educação para 
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América Latina e Caribe - elaboraram em parceria o documento “Educação e Conhecimento: 

Eixo de Transformação Produtiva com Eqüidade” oferecendo, então,subsídios aos países 

Latino-Americanos para as reformas educacionais, onde  

 

"Tornar eficientes os sistemas educacionais, segundo as instituições, 
consiste em imprimir lhes qualidade e dinamismo. Este ‘desafio da 
década’, dependerá do grau de centralidade que os governos dispensarem 
à educação e à produção do conhecimento. Uma produção, entretanto, 
que não aponta, necessariamente, a criação de novos saberes. Aproveitar, 
potencializar e abastecer-se do progresso científico são medidas 
consideradas suficientes para a realidade da América Latina" (Cêa, 
2000:181) 
 

É com esta intencionalidade que no âmbito mundial foi se constituindo um 

movimento denominado de "Educação para Todos" cujo coroamento concretizou-se na 

realização da Conferência de Jomtien14 (Tailândia/1990), patrocinada pela UNESCO, 

UNICEF, PNUD  e Banco Mundial.  Esta Conferência, segundo Cunha (1993) teve como lema 

de desenvolvimento dos trabalhos que "toda pessoa tem direito à educação”, recomendando 

aos países participantes a elaboração de um plano de ação para educação tendo como norte 

“satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos”, 

visando a criação de uma sociedade em permanente estado de aprendizagem. 

 No desenrolar desta Conferência, que tinha como objetivo principal cobrar quais as 

medidas que cada país estaria tomando no âmbito educacional para o pleno desenvolvimento 

 
14 Conferência Mundial de Educação para Todos, Jomtien – Tailândia, março de 1990, onde a Educação Básica 
surge como reforço para este encontro. A Conferência Mundial de Educação para Todos foi convocada pelo 
BIRD, pela UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, pelo UNICEF- 
Fundo das Nações Unidas para a Infância, e pelo PNUD- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
e reuniu representantes de vários países, mutuários do Banco e signatários da ONU, com objetivo de constituir 
um consenso que viesse dar sustentação aos Planos Decenais de Educação, principalmente dos países com maior 
população, entre eles, o Brasil. 
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econômico do mundo, instituiu-se o “Grupo dos Nove”15 entre os 157 países presentes, com o 

compromisso de expressar em uma carta de intenção16 (Declaração) quais políticas, diretrizes 

e objetivos estariam sendo propostos para “recuperar” a educação em seus países face o baixo 

índice de produtividade neste setor. 

É com base nesta recomendação que o referido grupo na Conferência de Nova Delhi 

(Índia/1993) proclama uma Declaração cujo teor expressa os diversos compromissos firmados 

por seus signatários para melhoria da educação, inclusive, estipulando-se uma data limite para 

efetivá-los (Aguiar,1996) . 

Hingel, Ministro de Estado de Educação e Desporto do governo Itamar Franco, 

evidenciou tal compreensão no discurso de Pronunciamento da Solenidade de Encerramento 

da Cúpula de Nova Delhi sobre Educação para Todos. Referiu-se ele: 

 

"A sociedade brasileira sabe que, no mundo moderno, importa mais a 
qualidade dos recursos humanos que o tamanho da população, a extensão 
do território ou a abundância de recursos naturais. E que esta qualidade 
somente se obtém se formos capazes de assegurar a todos educação 
básica de qualidade." (1994:10) 
 

Os compromissos assumidos nessas Declarações (Jomtien e Nova Delhi) iniciam um 

processo de discussão no contexto nacional, coordenado pelo MEC (Aguiar,1996): 

 
15 Nove países em desenvolvimento mais populosos do mundo: Indonésia, China, Bangladesh, Brasil,Egito, 
México, Nigéria, Paquistão, Índia cujos baixos indicadores do setor educacional denotam que se faz necessário 
um urgente investimento neste setor. Segundo BENASSI (1995, p. 7) esta escolha não foi aleatória, mas sim 
porque estes países para o sistema capitalista apresentam um nível médio de desenvolvimento, com certo nível 
de industrialização, com população já bastante estratificada, com setores médios desenvolvidos, ramos de 
atividades com bom nível de desenvolvimento e competitividade, economia em potencial crescimento que 
precisam ser enquadradas no novo modelo neoliberal de economia. 
 
16  A carta de Jomtien, apresenta, além dos dez artigos que define o direito a todos, à Educação Básica, também 
ressalta que é dever das nações cumprir com as “necessidades de aprendizagem” num prazo de 10 anos, 
principalmente para os países com alta taxa de analfabetismo, cumprindo, assim, com o dever de universalizar a 
Educação Básica. 
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A tentativa de retomada vem com o governo Itamar Franco, marcado especialmente 

pela elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos (1993) e a realização da 

Conferência Nacional de Educação para Todos (1994). 

De  acordo  com  Aguiar 

 

 

"é, pois, a partir desta indução dos organismos internacionais que o 
governo brasileiro desencadeia, com o apoio da Undime, da Consed e de 
outras entidades, todo um processo de discussão que vai culminar na 
Semana Nacional de Educação para Todos (maio de 1993), da qual 
participaram segmentos representativos da sociedade civi. Neste evento 
foram discutidas questões da educação básica e firmado pelo governo e 
as entidades presentes o Compromisso Nacional de Educação para 
Todos, que passa a constituir o balizador do Plano Decenal. Em setembro 
de 1994 realiza-se a Conferência Nacional de Educação para Todos, na 
qual, em decorrência da luta de entidades representativas da sociedade 
civil, é firmado o pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da 
Educação. Este pacto é considerado um "ponto basilar do Plano Decenal 
de Educação e tem por objetivo estabelecer e implementar uma política 
de longo alcance para a profissionalização do magistério com vistas à 
elevação dos padrões de qualidade da educação pública" (MEC, Apud. 
Aguiar.1996: 508). 

 

 Nesse sentido, no que tange à gestão da educação, o  Plano Decenal de Educação 

para Todos (1993)17, define como obstáculos a enfrentar dois pontos básicos. Primeiro, a 

“dispersão e ineficiência na alocação e na gestão de recursos destinados a investimentos para 

desenvolver o sistema de ensino e para operar e manter as unidades escolares e, segundo, os 

insuficientes controles sociais sobre a sua efetividade e pertinência”. Em outras palavras, a 

 
17 BRASIL. MEC. Plano Educacional de Educação para Todos. Brasília: MEC, 1993, p. 32 . Quando não 
referenciadas, as citações seguintes são extraídas desse documento (p. 32-50). 
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preocupação assenta-se na aplicação e controle dos recursos que, segundo as orientações do 

Plano,    são de responsabilidade do sistema educativo e não da escola.  

Como uma das Metas para enfrentar o referido obstáculo, o Plano Decenal prevê a 

implantação de “novos esquemas de gestão nas escolas públicas concedendo-lhes autonomia 

financeira, administrativa e pedagógica”. A gestão da escola é então contemplada no âmbito 

da aplicação dos recursos da educação. Para tanto, propõe, como condicionalidade, renovar o 

trabalho da gestão da escola sob o prisma da autonomia, e dessa forma, reconstruir novos 

esquemas de gestão voltado para o campo financeiro, administrativo e pedagógico. 

Em síntese, de acordo com Shiroma (2000), o  Plano Decenal, no contexto da luta 

pela democratização da sociedade, propõe diretrizes que refletem os interesses dos educadores 

para a gestão da escola, como autonomia e profissionalização. Por outro lado, ao explicitar em 

que termos se consolidam, propõe a escola um papel subordinado às exigências do mercado. 

Autonomia para consolidação de parcerias fora da escola e assim obter maior racionalidade e 

produtividade. Profissionalização para obter qualidade e eqüidade e adaptar-se às novas 

exigências da clientela escolar, ou seja, das novas exigências do mercado. Ademais, no bojo 

deste caráter economicista da gestão da escola, tendo o foco voltado para as parcerias, 

encontra-se a proposta de descentralização de recursos e de avaliação de desempenho. Desta 

forma, possibilita transferir para  escola  a responsabilidade pela eficiência e produtividade do 

ensino. 

Portanto, o Plano Decenal de Educação para Todos – PDET (1993), elaborado no 

crepúsculo do Governo Fernando Collor e posteriormente Itamar Franco, é resultado de 

significativa pressão de organismos governamentais e não governamentais internacionais 

preocupados com os baixos índices de produtividade e qualidade dos setores da economia e 

da educação de diversos países, principalmente daqueles que se situam num panorama de 

subdesenvolvimento. 

Todavia, devido em grande parte à própria composição heterogênea de forças que 

direta ou indiretamente davam sustentação política àquele governo, a perspectiva de 
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transformação, em nível mais aprofundado e generalizado, daquela direção em uma efetiva 

política de (re)organização da estrutura formal e pedagógica da educação brasileira à ela 

correspondente, só vem a se tornar concreta com a inauguração do longo governo Fernando 

Henrique Cardoso, durante dois mandatos consecutivos de quatro anos.  

Desse modo, o Governo Fernando Henrique Cardoso (Vieira, 2000) aponta a 

educação como uma das cinco metas prioritárias de seu governo. A relação educação e 

trabalho permanece nas políticas educacionais como necessidade de formação do cidadão 

produtivo e como via de acesso à modernidade. Para garantir que se efetivasse determinadas 

linhas de ação da meta “educação”, o governo realizou parcerias com os demais níveis de 

governo, com empresas e com entidades da sociedade civil, assim como, firmou parcerias 

com a colaboração técnica e financeira de organismos multilaterais, regional e internacional. 

Com efeito, será a partir de tal governo  (1994-2002) que o Estado passará a realizar 

um esforço de efetivos resultados concretos (em termos da edificação de um sistema de 

formulação e gestão de uma determinada política educacional “coerente”) no sentido da 

formação da força de trabalho adequada às transformações correntes ao nível da base 

produtiva.  

 Tal esforço se realizará seja imediatamente, através, por exemplo, da formulação de 

um Plano Nacional de Formação de Mão-de-Obra (PLANFOR), da reforma do ensino médio 

profissionalizante e do financiamento de uma série de programas de qualificação de 

trabalhadores (tarefas à cargo ou contando com a participação do Ministério do Trabalho); 

seja de forma mediata, através, por exemplo, das diversas medidas e programas formulados 

pelo Ministério da Educação referentes ao campo da educação  fundamental, como por 

exemplo, a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Médio (DCNEM).(Araújo, 2000) 

Dessa maneira, segundo  Frigotto (1992) a nova LDB ( Lei de Diretrizes e Bases da 

educação nacional), aprovada em dezembro de 1996, diante das necessidades efetivas do 

capital, constitui-se em instrumento de uma política, voltada para o interesse do mercado, 
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através do discurso da "modernidade", 'democratização', "defesa da educação básica e da 

qualidade".    

 De acordo com  a  análise de  Pino (1997)  a ‘descentralização’ pedagógica, 

administrativa e financeira das respectivas políticas tem sido uma estratégia, cuja justificativa 

se insere no discurso governamental relativo à 'democratização' e 'universalização do 

atendimento escolar', como uma estratégia de “popularização” do ensino fundamental, 

abrindo margens para a compreensão de que a “democratização” do sistema educacional pode 

ser vista como um dos pressupostos teóricos dessas reformas.    

Na verdade, segundo Saviani (1997), a primeira versão de um projeto de LDB 

tramitou na Câmara dos Deputados, em 1988, de autoria do Dep. Octávio Elísio. A este 

seguiu-se um segundo, cujo relator foi o Dep. Jorge Hage, amplamente discutido e aprovado 

na Câmara  em junho de 1990. Depois vieram outros projetos, no âmbito da Câmara (Ângela 

Amim, 1993) e do Senado (Darcy Ribeiro, 1.ª versão; Cid Saboya Carvalho e Darcy Ribeiro, 

2.ª versão), sendo que o projeto finalmente aprovado, contou  com  o  apoio expressivo do 

Executivo,  o  que  não  acontecera com  as  demais iniciativas.   

 

 "Em síntese, pode-se dizer que a intervenção do governo federal no 
Senado afastando o texto aprovado na Câmara dos Deputados e na 
Comissão de Educação do Senado e introduzindo, através de Darcy 
Ribeiro, um outro projeto ajustado ao tipo de política educacional que o 
MEC vem procurando implementar, frustrou os anseios da comunidade 
educacional fazendo-nos perder, mais uma vez, a oportunidade de traçar 
as coordenadas e criar os mecanismos que viabilizassem a construção de 
um sistema nacional de educação aberto, abrangente, sólido e adequado 
às necessidades e aspirações da população brasileira." (Saviani,2001:146) 

 

 

A ampla discussão das centrais sindicais, dos trabalhadores da educação e de 

entidades civis e políticas, em torno do processo de aprovação da nova Lei de Diretrizes e 
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Bases, efetiva avanços, mas não consegue impedir o tom privatizante que inclui a participação 

do setor privado na administração e no financiamento da educação. Para Ianni (1989), as lutas 

sociais criam desafios às forças que dominam o poder estatal, provocam iniciativas e 

mudanças governamentais. Por isso, a ação do Estado nem sempre é resultado de um esquema 

cuidadosamente concebido, ocorre, em grande parte, de numerosas circunstâncias, sendo, 

muitas vezes, resultado de razões ideológicas. Neste sentido, as demandas sociais pela 

democratização são contempladas no quadro de prioridades do Estado, porém, sob os termos 

imperativos das políticas de globalização do mercado e orientações de organismos 

multilaterais. As políticas de atendimento das demandas sociais, se constituem em base 

necessária para a sustentação dos planos econômicos propostos e para a manutenção do status 

quo. 

Na  opinião de  Severino,   

 

“em termos de princípios, a lei (LDB) em questão não inova muito, uma 
vez que retoma, ainda que em pequenos retoques, os próprios princípios 
do liberalismo, agora lustrados com verniz neoliberal. O processo de 
enxugamento sofrido pelo texto originário da Câmara, na verdade, 
correspondeu ao expurgo de algumas definições mais avançadas em 
termos ideológicos, no sentido de que, produzidas por um trabalho mais 
participativo, expressavam conquistas mais universais. A incorporação 
de fragmentos do texto originário com essa conotação não parece 
garantir sua implementação, uma vez que não conseguem reverter as 
tendências consolidadas da orientação neoliberal, que domina não só o 
texto e o espírito da lei: mas contexto da história sociopolítica brasileira 
do momento." ( 2000:64) 

 
 

          Ao analisar a elaboração e definição da LDB, Florestan Fernandes, um dos 

parlamentares que mais se empenhou na defesa das propostas dos educadores  concluiu:  

 

"eu penso que nós havíamos chegado a um projeto de LDB da Educação 
Nacional que poderia ter discussões para realizar-se um projeto de lei 
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mais adequado às exigências da situação  histórica brasileira.   No 
entanto, os interesses que se chocavam dentro do parlamento são tão 
destrutivas que o projeto que já havia passado por todas as comissões, e 
por elas aprovado acabou, por manobras principalmente dos partidos 
ultraconservadores - como PDS, PFL e outros - voltando a deliberação 
das comissões.  E aí surgiram negociações que tornaram o projeto, já 
com muitas limitações, muito mais precários. Eu  comparo o que 
aconteceu a um conjunto de decapitações, pelas quais a melhor parte  de 
alguns dispositivos ou foi transformada ou eliminada" (Fernandes, apud 
Frigotto,1992:82 ) 
 

Essas decapitações de acordo com o que nos apresentou Florestan Fernandes (1992), 

visavam claramente os interesses dos representantes dos homens de negócio do Congresso e 

principalmente dos empresários brasileiros dispostos a cumprir a receita neoliberal interessada 

em formar o trabalhador do século XXI para as seguintes habilidades: flexibilidade, 

versatilidade, liderança, orientação global, comunicação etc. Como constata Frigotto,  

 

"no processo de definição da LDB, o loby do ensino técnico propõe a 
radicalização do dualismo, mediante a formação de um subsistema de 
ensino "tecnológico" que vai da escola básica à pós- graduação. A base 
da argumentação passa pelo ideário da teoria do capital humano, 
atualizada pelas "teses" da sociedade do conhecimento e da "qualidade 
total "   (1992:92).   

 
A partir daí temos o empenho do MEC em desenvolver a reforma do sistema 

educacional como estratégia  para impulsionar a formação de cidadãos  que desenvolvessem 

"habilidades e competências" adequadas aos novos parâmetros econômicos mundiais. Pois  

como   analisa   Chauí  

"A reforma tem um pressuposto ideológico básico: o mercado é portador 
de racionalidade sociopolítica, agente principal do bem-estar da 
República. Esse pressuposto leva a colocar direitos sociais (como a 
saúde, a educação e a cultura) no setor de serviços definidos pelo 
mercado. Dessa maneira, a reforma encolhe o espaço público 
democrático dos direitos e amplia o espaço privado não só ali onde isso 
seria previsível — nas atividades ligadas à produção econômica—, mas 
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também onde não é admissível — no campo dos direitos sociais 
conquistados." (2001: 27) 

             A condição de subalternidade econômica dos países que partilham da mesma 

realidade, acrescida da pressão político-econômica por parte dos referidos organismos 

internacionais, constitui fator determinante para que se forjasse, internacionalmente, a 

execução de ‘políticas reformadoras’ para os referidos países, de modo a promoverem a 

adequação de seus sistemas educacionais às necessidades econômicas, mantendo-os em 

sintonia política e ideológica à nova racionalidade produtiva e de mercado globalizado.       

Esta nova racionalidade político-econômica pode ser encontrada nos depoimentos de 

empresários,cuja expressão podemos ver em seguida, 

“A carência de pesquisa básica e aplicada, escassez de mão-de-obra 
especializada e a rápida obsolência das inovações tornam os 
investimentos em setores de alta tecnologia os mais arriscados em um 
país de industrialização recente como o Brasil. Uma ênfase maior em 
tecnologia de ponta deverá ocorrer quando o país estiver apto a 
investir maior parcela de recursos na formação de capital humano e P 
& D.” ( FIESP, 1990). 
 

Conforme verificamos no depoimento analisado, a  mudança do saber e do saber-fazer 

em decorrência dessa nova base tecnológica impõe aos homens de negócios o repensar a 

Educação como instrumento de qualificação para o trabalho. O investimento dos homens de 

negócios, em defesa da escola básica, se dá sobretudo no final da década 80. A FIESP, organismo 

que expressa as idéias mais conservadoras do empresariado, lamenta-se sobre os riscos de investir 

na nova base tecnológica face à falta de mão-de-obra especializada, e   retoma a  importância  da  

educação para o trabalho. 
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                    Conforme  o  industrial  Carlos Eduardo Moreira Ferreira18, em 1998, na sua obra 

Uma luta de todos os dias: produção, emprego, educação, diz que a reciclagem radical no mundo 

dos negócios inspira hoje até os poderes públicos de muitos países, os quais procuram atender a 

suas populações adotando os princípios da Qualidade Total, promovendo para isso as 

transformações necessárias nas suas rotinas e nos seus planejamentos. Segundo este autor, é 

fundamental implementar programas setoriais e regionais de qualidade e de produtividade, agindo 

em conjunto, de modo irresistível, em direção ao crescimento social e econômico. Um dos 

enunciados nesta obra com relação à educação é o seguinte:  

 

“ Todos os participantes desse processo precisam possuir elevado nível 
educacional. Em segundo lugar, não basta absorver, dominar e utilizar 
com competência uma nova tecnologia; é preciso, também, adquirir 
condições de efetivamente gerá-la, sob pena de se permanecer sempre 
no time da segunda ou terceira divisão.” (1998:56). 

 

 Segundo  Frigotto (1995) também estão inseridas neste contexto as reformas 

educacionais, materializadas através de Decretos, de Medidas Provisórias, da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da Emenda Constitucional nº 14/1996, que criou o 

Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef, 

como poderoso incentivo legal e financeiro para a municipalizacão do ensino fundamental. 

Portanto,  temos  uma  soma  de medidas  normativas com  acentuadas  tendências  ao  projeto 

único.  

Para  Pino,  

 
18 Presidiu a Associação Brasileira de Concessionárias de Energia Elétrica. Participou do Movimento de Renovação 
da FIESP/CIESP, que culminou com a eleição de Luis Eulálio de Bueno Vidigal Filho, em 1980. Primeiro vice-
presidente nas gestões de Mário Amato. Foi eleito presidente da Fiesp/Ciesp em 1992 e reeleito em 1995. 
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“Seria  ingenuidade  atribuir  a  esta  lei  a   força   ou  mesmo  
potencialidade para  provocar  uma  revolução  da  educação  no  país. 
Entretanto,  o  reordenamento dos  sistemas  educativos, inscritos em  
uma LDB, poderá  criar  contextos de  relações  estruturais     de  
transformação,  de  reforma e  de  inovação educacional  como  parte  do  
processo de  regulação social.” (2000:19) 

 

A tarefa do Estado na visão neoliberal seria fazer com que os membros das classes 

sobre as quais se exerce a direção/domínio constituam-se em agentes de defesa prática e 

teórica dos valores conformadores da concepção de mundo dominante; colocando a 

capacidade de elaboração intelectual de tais sujeitos a serviço do projeto hegemônico 

dominante; conforme afirma Pino: 

 

“Cada cidadão é ‘funcionário’ se é ativo na vida social na direção traçada 
pelo Estado-governo, e torna-se muito mais ‘funcionário’ na medida em 
que mais adere ao programa estatal e elabora-o inteligentemente.”   
(1990: 185). 
“(...) Se cada um é legislador no sentido mais amplo do termo, continua a 
ser legislador mesmo aceitando diretivas de outros.   Seguindo-as, faz 
com que também os outros as sigam; compreendendo o seu espírito, 
divulga-as, quase que transformando-as em regulamentos de aplicação 
particular a zonas de vida restrita e individualizada.”   (1990:154) 

 

 

Dessa forma, portanto, uma das condições essenciais de efetivação e manutenção de 

uma hegemonia orgânica por parte de uma determinada classe (ou bloco de classes) no seio da 

sociedade capitalista, ou seja, do estabelecimento de um consenso, constitui-se na existência 

de uma ampla camada de tais  “cidadãos-funcionários”. 

No caso brasileiro, constatamos a presença do projeto neoliberal desde o início dos 

anos 90, com o governo do presidente Fernando Collor de Mello. Com efeito, é com ele que 

tem início o processo de abertura da economia ao mercado internacional via redução das 
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barreiras alfandegárias. O programa de privatização e de desmonte do Estado fez parte da 

agenda Collor como pré-condição para o combate da inflação. Outras medidas foram tomadas 

no sentido do projeto neoliberal. É no seu governo que é lançado o programa de 

reestruturação produtiva, enfatizando-se a gestão pela qualidade e pela produtividade. 

O governo do presidente Fernando Henrique Cardoso mantém a mesma agenda: 

acabar com a inflação, privatizar, reformar a Constituição para flexibilizar as relações entre o 

Estado e a sociedade, bem como as relações entre capital e trabalho. Tal agenda, pode-se 

afirmar, vai ao encontro das propostas neoliberais preconizadas pelo Consenso de 

Washington.19

Tendo em vista o projeto neoliberal mencionado acima, merecem destaque  os 

mecanismos criados pelo ajuste neoliberal. De acordo com  Chauí (2001:129) os mecanismos 

são basicamente os seguintes : 

♦ Acumulação flexível  do capital; 

♦  desregulamentação das relações sociais; 

♦ privatização  da  esfera  pública; 

♦ descentralização das atividades antes desempenhadas pelo Estado; 

♦ concentração dos mecanismos de controle; 

♦ centralização/velocidade da  informação e das mudanças tecnológicas. 

 
19 Consultar a esse respeito: Teixeira, 1996, p. 52 e Silva JR. e Sguissardi, 1999, p. 78. O Consenso de 
Washington remonta a novembro de 1989, quando funcionários do governo norte-americano e dos organismos 
financeiros internacionais como o FMI, Banco Mundial, BID se reuniram na capital dos Estados Unidos para 
fazer uma avaliação das reformas econômicas conhecidas como o Consenso de Washington. Suas propostas 
abrangeram dez áreas: 1. Disciplina fiscal; 2. Priorização dos gastos públicos; 3. Reforma tributária; 4. 
Liberalização financeira; 5. Regime cambial; 6. Liberalização comercial; 7. Investimento direto estrangeiro; 8. 
Privatização; 9. Desregulação; 10. Propriedade intelectual. Essas propostas podem ser resumidas em em dois 
pontos básicos: a) redução do tamanho do Estado, e b) abertura da economia.  
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                 Segundo Chauí (2001),  esses mecanismos “podem ser perfeitamente encontrados em 

pleno funcionamento não só nas sociedades em que o projeto neoliberal já se encontra em fase 

adiantada de implantação mas também, de forma evidente, na sociedade brasileira". (2001:129) 

            Quanto  aos  ajustes neoliberais  na   educação, a   ANFOPE  ( Associação Nacional  

pela Formação dos Profissionais da Educação , 1998:  20-21) sistematiza esses parâmetros o 

que nos dá certa visibilidade dos rumos da educação brasileira para a atual década da 

educação. 

- adoção de um novo conceito de público, desvinculado de estatal e de gratuito, com 

transferência da responsabilidade para a sociedade civil, através de parcerias com 

empresários e “comunidade” para financiamento e gestão da educação; 

- adoção de medidas de combate à repetência, no ensino fundamental, com 

programas questionáveis como de “aceleração de aprendizagem” ou “promoção 

automática”; 

- programas de difusão da leitura através de avaliação e da tradicional distribuição 

de livros didáticos, baseados nos Parâmetros Curriculares Nacionais; 

- controle de qualidade das escolas e universidades através da avaliação – SAEB e 

“provão”, sempre na ideologia empresarial do controle da qualidade pelo controle do 

produto; 

- reformas dos conteúdos curriculares com a adoção dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, os PCN visando a avaliação dos resultados e não do processo educativo; 

- mudanças nas reformas de gestão e financiamento da educação através de 

mecanismos de descentralização controlada pelo poder público em níveis federal, 

estadual e municipal; 

- ênfase na formação de professores com a popularização de cursos rápidos para 

docentes, as licenciaturas breves, que trazem de volta o grave perigo do 

aligeiramento da formação docente em cursos de caráter pós-secundário ou 

pósmédio; 
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Tais intencionalidades presentes nas diretrizes do programa de ação acima citado 

vão encontrar um perfeito eco na política de intervenção sobre a realidade educacional 

elaborada pelo Ministério da Educação na gestão Paulo Renato Souza.  Não é  à toa que,  

tanto as iniciativas de reformulação dos conteúdos curriculares dos vários níveis e 

modalidades de ensino no Brasil (materializadas, por exemplo, na elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o ensino básico, nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio 

e no Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Profissional - PROEP) quanto o 

estabelecimento de mecanismos institucionais de avaliação da aprendizagem dos alunos dos 

diferentes graus de ensino (Sistema de Avaliação do Ensino Básico - SAEB; Exame Nacional 

do Ensino Médio - ENEM; Exame Nacional de Cursos - “provão”), vão se pautar pela 

necessidade de atendimento das demandas apresentadas pelo setor empresarial no que se 

refere ao perfil de formação dos egressos do sistema escolar nacional (Neves,2000).  

A relação imediata entre tais demandas e a ação do MEC encontra-se exposta mais 

ou menos explicitamente em qualquer dos documentos oficiais produzidos por esse 

Ministério, porém, mais clara ainda aparece na defesa que fazem seus principais 

representantes e formuladores da inevitabilidade de que os rumos da política educacional 

estejam pautados pelo atendimento àquelas demandas.  Com a palavra Maria Helena Castro, 

diretora do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais - INEP - braço intelectual e 

operativo do MEC no que se refere às ações de avaliação da “qualidade” do ensino nacional: 

 

“(...) O jovem, ao concluir a Educação Básica, estará preparado para a 
vida.  Se o estudante não prosseguir os estudos no nível superior (o ideal 
é que todos prossigam, mas nem sempre todos têm esse objetivo e essa 
possibilidade), a Educação básica terá desenvolvido determinadas 
competências e habilidades que contribuíram em muito para seu sucesso. 
(...) 
Uma pesquisa recente realizada pelo MEC, sobre o que o mercado de 
trabalho esperava dos alunos ao final do Ensino Médio de cursos 
profissionalizantes, revelou que as empresas querem que esses estudantes 
tenham domínio da Língua Portuguesa, saibam desenvolver bem a 



 101

  

redação e se comunicar verbalmente.  Esta é uma das competências 
gerais que o Enem procura avaliar e que a Reforma do Ensino Médio 
procura destacar.  Em segundo lugar, os empresários querem que os 
futuros trabalhadores detenham os conceitos básicos de Matemática e, 
em terceiro lugar, que tenham capacidade de trabalhar em equipe e de se 
adaptar a novas situações.  Portanto, o que os empresários estão 
esperando dos futuros funcionários são as competências gerais que só os 
onze anos de escolaridade gerais podem assegurar. 
(...) 
Hoje, felizmente, sabemos que o exercício das profissões requer a 
totalidade de nosso desempenho.  Nosso desenvolvimento deve levar a 
compreender o mundo que nos cerca (ler e interpretar textos e contextos 
reais), incorporar novas tecnologias (pelo domínio dos conceitos 
estruturais de todas as ciências), integrar equipes de trabalho 
(solidariedade e participação).  São esses perfis de desempenho que estão 
presentes nos parâmetros curriculares do Ensino Fundamental e na 
reforma do Ensino Médio e são amplamente contemplados na estrutura 
do Enem.  O mapeamento do desempenho por competências, que o 
boletim individual de resultados do Enem oferece a cada participante, 
permite um auto-reconhecimento de áreas plenamente desenvolvidas 
(domínio de linguagens, por exemplo) e outras que o indivíduo ainda 
precisa desenvolver (elaboração de propostas, de intervenção na 
realidade, criatividade, por exemplo).  As empresas não estão mais 
preocupadas com habilidades específicas na seleção de pessoal. 
(...) 
(...) Em relação ao mercado de trabalho, o MEC tem realizado alguns 
seminários e discussões com o setor produtivo, explicando o que é o 
exame, quais são os seus objetivos e como o mercado de trabalho poderá 
usar esses resultados.  Tenho certeza de que, a partir de agora, as 
empresas começarão a perceber a importância do Enem nos seus 
processos de recrutamento.”  (entrevista de Maria Helena Guimarães 
Castro, presidente do INEP in Jornal do Brasil, 06/08/00) 

 
Dessa forma, vemos que o MEC procura mesmo se antecipar e incentivar os 

empresários que ainda não se adequaram aos “novos tempos” a fazerem uso produtivo do 

trabalho já tão bem realizado pelo Estado.  

A constatação de que as novas necessidades postas pelo movimento de 

reestruturação produtiva – o qual vem expandindo-se no âmbito do setor industrial brasileiro 
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nos últimos anos, no que se refere ao perfil da força de trabalho adequada às características 

gestionárias e tecnológicas que conformam aquele movimento-,  significam o aparecimento 

de uma demanda (pelo menos no nível do discurso e da idealização) por uma formação de 

caráter mais generalista (ênfase nos conhecimentos formais de base) que venha a possibilitar a 

existência de trabalhadores melhor capacitados a compreender de forma mais rápida e, 

portanto, facilitada, o corpo de conhecimentos particulares mais específicos relativos a uma 

determinada ocupação ou posto de trabalho (o que, em última instância, significaria uma 

diminuição dos custos financeiros e operacionais envolvidos nas atividades de treinamento 

daqueles trabalhadores, bem como, nos ganhos de produtividade do trabalho), vai, 

conseqüentemente, servir de orientação também para os próprios princípios norteadores da 

prática pedagógica escolar em âmbito nacional. 

Assim, tal prática pedagógica a ser generalizada no âmbito da base escolar brasileira 

deve realizar-se referenciada nas necessidades novas postas pelas mudanças contemporâneas 

dos processos de trabalho, particularmente no que diz respeito aos requisitos funcionais ideais 

que os futuros componentes da força de trabalho nacional devem imprescindivelmente 

possuir.  Como podemos ver claramente no texto introdutório dos PCN: 

 

“O conhecimento é apontado por especialistas como recurso controlador 
e fator de produção decisivo de inserção social.  Esse fato tende a mudar 
fundamentalmente a estrutura da sociedade, criar novas dinâmicas sociais 
e econômicas, como também novas políticas.  Hoje em dia não basta 
somente visar a capacitação dos estudantes para futuras habilitações nas 
especializações tradicionais.  Trata-se de ter em vista a formação dos 
estudantes para o desenvolvimento de suas capacidades, em função de 
novos saberes que se produzem e que demandam um novo tipo de 
profissional. 
Essas relações entre conhecimento e trabalho exigem capacidade de 
iniciativa e inovação e, mais do que nunca, a máxima ‘aprender a 
aprender’ parece se impor à máxima ‘aprender determinados conteúdos’. 
Isso significa novas demandas para a educação básica, em que se 
destacam os conteúdos que façam sentido para o momento de vida 
presente e que ao mesmo tempo favoreçam o aprendizado de que o 
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processo de aprender é permanente.  Para tanto, é necessária a utilização 
de metodologias capazes de priorizar a construção de estratégias de 
verificação e comprovação de hipóteses na construção do conhecimento, 
a construção de argumentação capaz de controlar os resultados desse 
processo,o desenvolvimento do espírito crítico capaz de favorecer a 
criatividade, a compreensão dos limites e alcances lógicos das 
explicações propostas. Metodologias que favoreçam essas capacidades 
favorecem também o desenvolvimento da autonomia do sujeito, o 
sentimento de segurança em relação às suas próprias capacidades, 
interagindo de modo orgânico e integrado num trabalho de equipe e, 
portanto, sendo capaz de atuar em níveis de interlocução mais complexos 
e diferenciados.  Em resumo, busca-se um ensino de qualidade capaz de 
formar cidadãos que interfiram criticamente na realidade para 
transformá-la e não apenas que se integrem ao mercado de trabalho.”  
(MEC, 1998a: 44-45). 

 
No entanto, a política educacional do Estado não se encontra balizada apenas pela 

necessidade de formação “técnica” (criação das condições para a aprendizagem de 

determinados conhecimentos formais e/ou instrumentais) dos sujeitos escolares; além e a par 

deste objetivo mais imediato, serão incentivados certos comportamentos e atitudes visando 

possibilitar uma formação também de futuros “cidadãos” particulares. 

    Apelando para  a idéia de sentido hegemônico, o  MEC objetiva  a sedução de 

alunos e professores com apelos a uma escola "para a vida", uma escola "dinâmica", de acordo 

com os interesses do aluno, operando um duplo movimento falacioso: em primeiro lugar, 

estabelecendo falsas dicotomias e falsas associações; em segundo lugar, criando a ilusão de 

que as classes populares estariam atendidas em seus anseios, na medida em que querem um 

curso voltado para o trabalho. No primeiro caso, associa seu projeto à única forma de 

contraposição ao modelo "decoreba". E recorro aqui a este termo pouco acadêmico, por ser ele 

o mais utilizado no material de divulgação.  

No segundo caso,  a postura populista, muito convenientemente, esquece o quanto 

esses "anseios populares" são construídos historicamente, após sucessivos fracassos e intensa 

propaganda ideológica, pois concebem a subjetividade dos sujeitos das camadas populares de 
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um modo abstrato e legitimador da violência ideológica que leva a crer que o aluno das 

camadas populares não aspira - por mera condição pessoal, vocacional - ao estudo superior. O 

caráter valorativo da subjetividade constitui-se por elementos concretos, concepção esta que se 

distancia de uma abordagem subjetivista calcada no solipsismo ou, por outro lado, de uma 

abordagem mecanicista sobre a determinação da realidade objetiva : 

É importante apontar para o fato de que atingir a constituição da subjetividade passa 

a constituir  preocupação não apenas do poder público mas também de inúmeras agências e 

instituições que têm como propósito tomá-la a seu cargo.  

 

“A medicina, a religião, a educação e outros mecanismos passam a se 
preocupar com o número, a sanidade, a educação e a produtividade dos 
indivíduos e das organizações que agregados formam a população” 
(Hunt e Wickham, 1998: 25). 
 

Talvez fosse interessante aqui destacar que para estabelecer essas relações entre o 

governo, como exercício do poder, e as populações, torna-se vital a utilização de táticas 

multiformes, e a existência de uma variedade de especialistas, disseminados por inúmeras 

agências que geram as políticas sociais e que vão “operar tanto para constituir os ‘problemas 

sociais’ para os quais a ação governamental é dirigida quanto para ativamente regular, 

controlar, coordenar os alvos ali estabelecidos” (Hunt e Wickham, 1998: 53).  

No dizer de Popkewitz e Brennan (1998: 21) “Ao desenvolver as tecnologias 

apropriadas à população, a governamentalidade precisa, então, incluir um foco nas 

tecnologias institucionais que perpetram a arte de governo de modo a torná-lo aceitável para 

o povo comum”.  

Seguindo a tendência de apoio às políticas econômicas internacionais, os meios de 

comunicação no Brasil tratam de dar espaço às concepções que as privilegiam, como a 

entrevista com Gary Becker, prêmio Nobel de Economia, em 1992, que afirma que: “o papel 
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do governo na promoção do capital humano é garantir o ensino primário e secundário, que 

dê conhecimentos gerais às pessoas” Revista EXAME (614: 17/07/97; 41).  

Sustentando a mesma tese, o ex-Ministro da Educação, Paulo Renato Souza, diz: 

“Hoje as profissões estão mudando rapidamente, milhares de empregos são destruídos num 

setor e criados em outros. O nível básico de escolaridade garante a possibilidade de 

reciclagem e adaptação a essas mudanças. Revista EXAME (614,17/07/97: 41).  

Não se pode, pois, interpretar a ênfase no ensino fundamental, simplesmente como 

suporte à democratização do ensino, conquanto ela possa favorecê-la. Subjacente ao discurso 

em prol da democratização, estão interesses privados que, bem articulados, propiciam de 

forma muito mais efetiva a direção das políticas educacionais.  

              Segundo as  considerações  do próprio ministro:  

 

“Segundo o ministro Paulo Renato, a ênfase no ensino universitário foi 
uma característica de um modelo de desenvolvimento auto-sustentado, 
desplugado da economia internacional e hoje em estado de agonia 
terminal. ‘Para mantê-lo, era necessário criar uma pesquisa e tecnologia 
próprias’... Com a abertura e globalização, a coisa muda de figura. O 
acesso ao conhecimento fica facilitado, as associações e joint ventures se 
encarregam de prover as empresas de países como o Brasil do know-how 
que necessitam. ‘Alguns países, como a Coréia, chegaram mesmo a 
terceirizar a universidade, diz Paulo Renato. ‘Seus melhores quadros vão 
estudar em escolas dos Estados Unidos e Europa. Faz mais sentido do 
ponto de vista econômico” (Revista EXAME  614;17/07/97;41)                                           
 
 

  
Ante tal posição, resta-nos perguntar: quem garantirá nossa cultura nacional, ou 

nossa soberania, ou mesmo nosso equilíbrio econômico, quando, ao fluxo do capital 

internacional, não interessar mais o nosso país?  

Apesar dos poderosos investimentos em “capital humano”, os países asiáticos, 

exemplos educacionais mundialmente citados, considerados verdadeiros milagres 

econômicos, estão tão instáveis econômica e socialmente quanto estavam há décadas, apesar 
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do crescimento da renda per capita. E, paralelamente ao incentivo de desenvolvimento de 

habilidades e competências para o mundo do trabalho, num novo modelo de acumulação, 

cresce, de maneira acelerada, a exclusão dos indivíduos dos processos produtivos. Isto prova 

que, para além da teoria do capital humano, deve existir outro objetivo para a Educação 

(Soares,1997).  

Quanto a isso,  Policarpo  Júnior (2001:32-33), dissertando  sobre  essas  novas  

ações da  poderosa  engrenagem  capitalista ,     na qual    os  meios  de  comunicação,  no  seu  

cotidiano,  atuam  intensamente, submetendo, as  pessoas  a  um   bombardeio  permanente  

das   sínteses  ideológicas  que  explicam  e  justificam a  supremacia do  mercado  como  

força   indutora  e  reguladora  de  todas as  ações, comenta: 

 

"Na indústria  cultural  do capitalismo avançado, predominante na 
totalidade dos países  economicamente desenvolvidos  e  nos que se   
estruturam  de  acordo com  a  meta de  atingir tal patamar, a propaganda,  
as  produções especificamente culturais, o  jornalismo e  a  indústria de 
bens  (e  até mesmo o setor financeiro, posto que, hoje, os bancos 
convertem-se em poderosos anunciantes) expressam  uma  poderosa 
engrenagem  que move a economia capitalista. Desse modo, o cinema, a 
tv, os espetáculos, a linguagem(utilizada para produzir cultura e  para 
comercializá-la), a  produção incessante  de novos símbolos, as  idéias 
padronizadas e hegemônicas, passam  a  se  submeter  e   a  operar 
segundo  a  lógica da  mercadoria, quando  não se convertem diretamente  
em  artigos   de  venda.  Assim, se  na  origem  do capitalismo as 
operações  de  compra e venda estavam  restritas à  força de trabalho,  
aos bens  materiais  e  ao  próprio  dinheiro ,agora, a  produção  
simbólica e  cultural e, portanto, seus elementos(as palavras,os conceitos, 
as imagens)passam  a   ser assimilados  por  essa  mesma  lógica."           
( Policarpo Junior, 2001: 32) 
 

Como apresentamos, nos textos legais o caráter dualista é mais visível; já no  meio 

jornalístico, devido, a extrema preocupação em valorar a reforma como um marco do progresso 

educacional, percebemos a subestimação da capacidade crítica do leitor e a tentativa de controlar 

o sentido produzido no  discurso, através de técnicas publicitárias. A  importância desse papel 
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ideológico do discurso  sobre  educação reflete-se até no aumento de status político do 

Ministério da Educação no governo Fernando Henrique Cardoso e   no aumento de espaço da 

questão educacional na mídia, especialmente na televisão..  

Podemos ver assim que, para além de seus objetivos educacionais imediatos, os 

projetos e programas do MEC têm a intenção de constituírem-se também em uma iniciativa 

que venha a contribuir para o estabelecimento de um “clima” propício à construção de um 

novo padrão de participação político-social do conjunto da população brasileira. 

Assim, diante do exposto, tudo indica que  o discurso sobre a educação do MEC 

possui a importante tarefa  de esconder as contradições  do  atual projeto de sociedade 

capitalista, como pretendemos demonstrar ao longo do trabalho.  

 Se  durante  a  história  do  liberalismo (Warde,1984) os  direitos  formais  

institucionais  foram  ampliados  por  lutas  e  até  direitos  reais  foram  parcialmente 

atingidos, hoje, no  entanto, esses  direitos  estão  ameaçados e  o problema  da  democracia  

tanto  formal  como  real  toma  vulto colossal. 

 Analisando  a reforma   educacional  brasileira,  Aguiar focaliza que 

 

" As  orientações desses  organismos  para  América latina supõem a  
redefinição  do  Estado em função  dos objetivos estratégicos de 
ampliação da  cidadania e  da competitividade, devendo, nesta ótica, as  
políticas de educação  se dirigirem à responsabilização  na gestão  
educacional; à  profissionalização e  ao protagonismo dos educadores; ao 
compromisso financeiro da sociedade com a educação; à  capacitação e  
aos  esforços  científico-tecnológicos e  cooperação regional  e  
internacional" ( 1996:507)     

 

Diante disso, podemos  verificar  que está sendo  produzida uma mentalidade 

pragmática em  vários  lugares  do  planeta, centrada  apenas no hoje, no aqui  e  agora, 

criando uma aversão  àquilo que a sociedade ocidental  denominou de saber  clássico 

socialmente produzido, uma aversão  à teoria  considerada como inútil e uma valorização do 

banal. O cotidiano doméstico mais alienado possível torna-se  o padrão de comportamento até 
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mesmos nas aulas:" esse pragmatismo vem sendo utilizado como forma de despolitização da 

sociedade e de cooptação de setores progressistas".(Freitas, 1995:121) 

Por fim, acreditamos que o  debate deva ser retomado pela raiz, levando a educação 

a reassumir aqueles princípios fundamentais com que a civilização assegurou a sua evolução 

nos últimos séculos -os ideais de universalidade e igualdade. Tudo  indica  que  a  meta 

neoliberal   é  o  principio  unificador  de  distintas  reformas  educacionais, que  as  tornaria 

todas   integrantes  do   mesmo  ideário  global. Portanto, diante de tais  evidências,   temos a 

difusão acelerada de propostas que levam a uma profissionalização precoce, à fragmentação 

da formação e à educação oferecida segundo diferentes níveis de qualidade, situação em que a 

privatização do processo educativo pode constituir um modelo ideal para assegurar a anulação 

das conquistas sociais dos últimos séculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.2. . O  “novo professor”  sob a ótica das reformas educativas  
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Buscaremos nesta  parte  situar, de forma panorâmica, o debate acerca da formação 

de professores no cenário nacional e internacional com o intuito de apresentar os possíveis 

consensos que envolvem esta formação20, visando, desse modo,  salientar  o  quanto  as  

políticas neoliberais estão  articuladas  às proposições  das reformas  educativas. De  acordo 

com  Freitas:  

 

"As reformas educativas levadas a efeito em nosso país e nos outros 
países da América Latina desde o final da década de 1970, com o 
objetivo de adequar o sistema educacional ao processo de reestruturação 
produtiva e aos novos rumos do Estado, vêm reafirmando a centralidade 
da formação dos profissionais da educação. Neste contexto, debatem-se 
diferentes propostas para a formação, fundadas em projetos políticos e 
perspectivas históricas diferenciadas, o que faz com que a formação 
desses profissionais seja tratada ou como elemento impulsionador e 
realizador dessas reformas, ou como elemento impulsionador para a 
transformação da própria escola, da educação e da sociedade" (Freitas, 
1999: 17-18). 

  

 
20 Concordamos com Goergen & Saviani (1998, p. 5), quando afirmam que, particularmente para o Brasil, olhar 
a experiência internacional pode ajudar a colocar sob nova luz velhos problemas que afetam a formação de 
professores, há décadas objeto de muitos debates, mas, sem contudo,alcançar resultados suficientemente 
satisfatórios nos últimos anos. 
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Nesta perspectiva, a  preocupação com a formação dos professores está na "ordem-

do-dia" em vários países. Por que tanta preocupação? 

Um breve olhar sobre a literatura, que analisa a formação de professores no cenário 

internacional e nacional, revela-nos certas tendências que, ora convergem em intenções e 

objetivos, ora divergem segundo o contexto das histórias políticas e sociais, os sistemas e 

formas de governo, os níveis de industrialização, os modelos de ensino e sistemas de 

formação de professores quanto aos seus pressupostos metodológicos e organizativos. 

Recorrendo às obras de diversos autores internacionais e nacionais21, que explicitam 

e analisam a formação de professores em diferentes países, algumas tendências  convergentes  

podem ser pinçadas para tentar-se uma aproximação de respostas à interrogação anterior. 

Há certo consenso de que a definição das políticas públicas para o sistema de 

formação de professores emerge em consonância com o contexto sócio-econômico e político 

dos países que buscam franco desenvolvimento (ou consolidação) dos setores da economia, da 

informatização, da comunicação e da industrialização, nomeadamente no que diz respeito à 

construção de uma sociedade cujo projeto de modernização seja edificado pelo acúmulo de 

inovações tecnológicas, fruto do entendimento de que a educação é fator estratégico para este 

acúmulo. 

Investir na educação, portanto, tem sido considerado pelos amplos setores sociais, 

empresariais, políticos e econômicos, como uma das formas elementares para alcançar o 

progresso social e cultural da humanidade, pois se parte do pressuposto de que o nível de 

educação de um país afeta, poderosamente, a saúde, a economia, o trabalho, a segurança, o 

saneamento, o meio ambiente, entre outros. Nesta ótica, a educação é concebida como uma 

 
21  cf. Nóvoa E Popkewitz (1992); Estrela ( 1992); Benavente (1992); Nóvoa (1992); Stoer (1992); Finkel 
(1992); Simola (1992); Mýrdal (1992); Mihály (1992);Pilipouski (1992); Siebzehner (1992); Franklin (1992); 
Paine (1992); Zeichner(1993); Orvalho (1996); Cruz (1996); Bar (1996); Alarcão (1996);Brault 
(1996);Chongsatityoo (1996); Nunes (1996); Ibarrola (1998); Goergen, (1998); Kawamura (1998); Saviani 
(1998); Santos (1998);Freitas (1998); Herrera (1998), Entre  Outros. 
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das dimensões que contribui direta e indiretamente para o pleno desenvolvimento de todos os 

setores da humanidade. 

Como foi apresentado nos capítulos anteriores, a lógica de que não há 

desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social, sustenta, hoje, a necessidade de se 

investir, maciçamente, no setor educacional, encarado como uma forma, por exemplo, de 

colocar os países, ditos “em desenvolvimento”, na rota do progresso social e econômico. 

Logo, a educação é concebida como instrumento de recuperação econômica do capital. 

Esta afirmativa é bem ilustrada quando Goergen (1998:14) faz a seguinte reflexão: 

“os países do terceiro mundo que mais investiram em educação são também os que melhores 

resultados econômicos obtiveram em benefício de sua população 

Freitas, com bastante propriedade nos revela os verdadeiros motivos do interesse 

“repentino” da educação básica no Brasil. 

 

        " Por que, agora, esse repentino interesse pela educação e em 
especial pela educação básica? Porque, na atual crise do capitalismo, 
para serem recuperadas as taxas de acumulação de riqueza, deve-se 
mudar o padrão de exploração da classe. Tal mudança conduz a maiores 
exigências na preparação do trabalhador, demandando habilidades que 
não podem ser preparadas em treinamentos de curto prazo dentro da 
empresa. São habilidades que necessitam ser desenvolvidas dentro do 
sistema educacional regular – ainda que não necessariamente dentro da 
escola pública."( 1995:126) 
 

 

Dessa forma, o desenvolvimento econômico, o discurso da efetivação de uma “ 

sociedade pós-industrial”, e a construção de um mundo do trabalho regido pelo atual processo 

de globalização em curso, parecem ser indicadores que impulsionam e definem políticas 

públicas reformadoras da educação, visando edificar uma nova escola e, fundamentalmente, 

um novo sistema de formação de professores, pois como nos diz Goergen (1998:  14), “se é 

verdade que a boa escola é imprescindível para o desenvolvimento do indivíduo e da 
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sociedade, é certo também que são indispensáveis bons professores, pois sem eles não há boa 

escola”. 

A exigência de novos papéis para o professor, de novas práticas de formação de   

professores, e de uma nova escola, encontram-se e inter-relacionam-se no discurso de 

modernização do Estado para produzir um tipo de homem que possa contribuir para (servir a) 

os avanços de uma sociedade tecnológica que, cada vez mais, passa a exigir modelos de 

ensino que valorizem o pensamento crítico e reflexivo; produzam cidadãos autônomos, 

independentes, decididos, e que saibam resolver problemas, requisitos considerados 

fundamentais pela lógica produtiva e que vêm afetando o trabalho do professor quando este se 

depara, entre outros aspectos, com a sua frágil formação recebida. 

O estudo proveniente desta pesquisa nos faz afirmar que hoje não mais se exige que 

o trabalhador saiba somente ler, escrever e contar, ao contrário, torna-se cada vez mais 

necessário o domínio de certas habilidades, capacidades e competências desenvolvidas num 

processo em que o pensar, o criar, o intuir, o conhecer, o transmitir e o interagir sejam as 

bases do processo ensino-aprendizagem que nem sempre está ao alcance de todos eles. A 

informação e a habilidade em manipulá-las são consideradas mercadorias valiosas neste 

processo: “a resposta é ensinar aos estudantes nas escolas como se ‘metacomunicarem’ e 

como aprenderem ‘meta-habilidades’ de forma que possam se adaptar ao mundo tecnológico 

em transformação” (McLaren, 1997:33). 

Para os países considerados periféricos, aí incluso o Brasil, “a educação tende 

igualmente a ser entendida como condição básica de superação das desvantagens de inserção     

nos mercados mais competitivos e como elemento determinante de mobilidade social 

ascendente no plano individual” (Barreto,1998:18). A escola, como locus de desenvolvimento 

da educação, passa, portanto, a ser concebida como uma instituição a ser freqüentada pelo 

resto de nossas vidas, vez que os profissionais do futuro, se quiserem se manter (empregáveis) 

competentes e competitivos no mundo do trabalho, deverão ser eternos “reféns” da escola. 
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Neste contexto, emergem (novas) reorganizações geopolíticas, com a formação dos 

mega-blocos econômicos supranacionais no cenário mundial: União Européia – UE22; 

Comunidade dos Estados Independentes – CEI23; North America Free Trade Agreement – 

NAFTA 24; Tigres Asiáticos25 ; e mais recentemente a criação do bloco MERCOSUL26. 

Estas, fortalecem suas alianças políticas, econômicas e geográficas, ao derrubarem fronteiras 

criando exigências e expectativas em todos os níveis da sociedade, principalmente no âmbito 

da educação escolar, impulsionando mudanças no sistema de formação dos professores27. 

Popkewitz & Pereyra, assim se expressam ao analisarem a importância dada à 

educação e às reformas de formação de professores no âmbito destas reorganizações 

econômicas:  

 
22 Representa a união de países europeus com eliminação de fronteiras internas (livre circulação de mercadorias, 
serviços pessoais) com o objetivo de tornar a Europa uma única potência capaz de competir em condições iguais 
com as principais forças do mundo. Atualmente é composta por quinze países: Alemanha, França, Grã Bretanha, 
Holanda, Itália, Grécia, Bélgica, Luxemburgo, Espanha, Portugal, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Áustria e 
Irlanda. 
 
23 A CEI não substituiu a União Soviética, pois não é um estado, mas unicamente um acordo 
geopolítico entre estados formalmente soberanos, composto por 15 estados: Rússia, Casaquistão, 
Turquemenistão, Uzbequistão, Tadiquistão, Kirguizia, Azerbaijão, Armênia, Geórgea, Ucrânia, Moldávia, Bielo-
Rússia, Lituânia, Letônia e Estônia. 
 
24 Trata-se de um acordo de livre comércio da América do Norte, assinado pelos Estados Unidos da América, 
Canadá e México, com pretensões de incorporar futuramente todo o continente sobre o domínio dos Estados 
Unidos da América, através da formação da ALCA (Área de Livre Comércio das Américas). 
 
25 Coréia do Sul, Hong Kong, Taiwam, Cingapura. 
 
26 Constitui-se em um mercado comum estabelecido entre quatro países do cone sul: Argentina, Brasil, Paraguai 
e Uruguai, destinado à livre circulação de bens, serviços e produtos com eliminação dos direitos alfandegários e 
restrições não tarifárias à circulação de mercadorias. 
 
27 Por perceberem que não há futuro sem uma educação capaz de atender competentemente às necessidades da 
sociedade, os países industrializados voltaram a dedicar atenção especial aos seus sistemas educacionais e a 
apressar reformas (Goergen, 1998, p. 16). 
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"Hoje em dia, podemos considerar que as reformas na formação de 
professores procuram responder às transformações estruturais 
econômicas, culturais, sociais e políticas) de longo prazo que têm lugar 
no plano nacional e internacional. Os governos nacionais tentam reagir 
em face de uma economia internacional em que os meios de produção já 
não são mantidos unicamente nas fronteiras de cada país. As novas 
realidades européias provocam a emergência de novas empresas 
multinacionais e de uma maior flexibilidade econômica. Veja-se, por 
exemplo, o caso da reorganização financeira no Reino Unido, da 
reformulação das leis fiscais nos Estados Unidos da América, da revisão 
dos acordos econômicos da Suécia e da Islândia. Estas reorganizações 
econômicas criam exigências e expectativas em todos os níveis de 
ensino. (...) O nível educacional tende a ser associado à segurança 
nacional, à vitalização econômica e à concorrência internacional; as 
avaliações nacionais, a reelaboração dos currículos e a atenção dada à 
formação e trabalho dos professores são analisadas em função da posição 
de cada nação na economia mundial; a ênfase dada a certas componentes 
da formação dos professores é justificada pela necessidade de incentivar 
a preparação dos docentes nas áreas que associam o ensino à economia, 
particularmente nas ciências e na matemática.(1992: 29) 
 
 

Myrdal, professor do Instituto de Educação Irlandês, faz a seguinte observação no 

que se refere às influências da então Comunidade Econômica Européia (CEE) para a 

sociedade irlandesa: 

 

"Nos anos 80, a CEE aumentou o interesse pela educação, pela 
investigação e pelo desenvolvimento. Estão a ser lançados numerosos 
projectos que relacionam o ensino com a indústria e que coordenam o 
ensino nos diferentes países da Comunidade Européia. O investimento 
ideológico na nova geração é considerado vital para o sucesso dos planos 
de uma Europa unificada. A CEE parece confiar no sistema educativo 
como uma forma de resolver os problemas lingüísticos, ainda que a 
maioria dos recursos seja canalizada para o aperfeiçoamento da 
competência técnica e profissional da força laboral da Europa Ocidental: 
renovar, competir e criar prosperidade (...) A Europa está a passar por 
tensões econômicas e políticas de carácter revolucionário, tensões que se 
fazem sentir claramente no contexto islandês. A estrutura das relações 
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internacionais e das transações vitais com novas potências 
supranacionais irá sem dúvida afectar a economia, a política e a 
educação." (1992,118-119) 

 

 

O interesse pela qualidade da educação escolar, o investimento na formação dos 

professores e no sistema de ensino de uma maneira geral, têm merecido um destaque especial 

neste final de século frente às exigências de uma melhor qualificação dos trabalhadores. 

Exigência esta posta pelo capitalismo, visando à globalização e unificação de determinados 

mercados econômicos cujos resultados possam trazer dividendos para acirrar a luta pela 

competitividade internacional e a hegemonia de tal mercado28. Para isto, na esfera 

educacional, é preciso que a escola produza trabalhadores para uma nova “ordem mundial”, 

regida por leis supranacionais. Freitas (1995:125), desvela os objetivos que estão por trás do 

interesse repentino pela educação por parte do sistema produtivo no contexto mundial: “o 

capital necessita de uma nova base tecnológica, que por sua vez, necessita de um tipo de 

formação diferente da que tem sido dada pela escola”. 

Goergen, por sua vez, ao proceder um estudo sobre a formação de professores na 

Alemanha, nos chama atenção para a lógica de associar o investimento desta formação ao 

modelo de economia e de profissional da educação vigente neste país. Conclui o autor que: 

 

"O nascimento de um novo tipo de economia e a exigência de um novo 
tipo de profissional refletia-se diretamente na formação de professores, 
deixando manifesta a defasagem desta com relação ao cenário dos novos 
determinantes econômicos."( 1998:54) 
 

 

 
28 Para Popkewitz & Pereyra (1992, p. 29) a reorganização econômica estimula uma retórica de 
internacionalismo em que os sistemas educativos nacionais deverão produzir    trabalhadores para a concorrência 
internacional. 
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Vale ressaltar também, a posição da pesquisadora brasileira Kawamura quando 

analisa a formação de professores no Japão.  

 

O cenário econômico, cultural e tecnológico em curso na “aldeia global”, 
tem afetado, inclusive, a estabilidade deste país em permanecer nos 
primeiros lugares no ranking dos países que mais investem em educação 
e mais retorno social tem em relação a este investimento. A ameaça 
desta liderança é bem evidenciada pela referida autora quando afirma 
que, na sociedade japonesa o atual debate educacional gira em torno das 
transformações econômicas, tecnológicas e culturais por que passa o país 
em sua posição de liderança na economia mundial e suas implicações na 
escolarização da população. O avanço tecnológico e a organização da 
sociedade informacional vêm colocando em questão conteúdos, métodos 
e o papel do professor no processo educativo.( 1998: 84) 
 

 
Outro consenso está associado ao discurso das reformas do sistema educativo nos 

países que condicionam o desenvolvimento de suas potencialidades a um investimento na 

educação escolar, exigindo-se nova reforma dos sistemas de formação de professores29. 

Assim, as políticas públicas na área educacional, têm glorificado a formação de professores 

como uma de suas prioridades emergentes. 

No discurso oficial, a produção de uma nova escola e de um novo ensino, aparece 

como definidora do (novo) papel social que o professor terá que corresponder para participar, 

qualitativamente, da construção do mundo tecnológico. Chamado, portanto, a articular a 

educação com o sistema produtivo e o desenvolvimento nacional, o professor passa a ser 

considerado o "agente das reformas educativas", assumindo o papel de mediador entre 

economia/desenvolvimento e educação. Papel nem sempre correspondido face às limitações 

históricas, institucionais e formativas, que circunscrevem o trabalho docente. 

 
29 Segundo Popkewitz & Pereyra (1992, p. 11) os objetivos de tais reformas, nada mais são do que racionalizar 
os sistemas educativos, permitindo a sua adaptação aos objetivos nacionais e às estruturas econômicas em 
mudança, aumentando a sua capacidade de resposta às preocupações financeiras e às pressões culturais que 
emanam dos espaços nacionais e internacionais. 
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Nesta perspectiva, as escolas são consideradas como importante estrutura de 

mudança social, ou seja, “motores de progresso", de "produtividade" e de "prosperidade” 

(Popkewitz apud Stoer, 1992:76), ao mesmo tempo em que são depositadas fortes esperanças 

na reforma educativa como elemento corretor das desigualdades educacionais, embora 

concordemos com Enguita quando afirma que a implementação desta “reforma não se 

constitui em um instrumento privilegiado da reforma social, mas sim, um dos mecanismos 

para efetivá-la” (1998:20) 

O desdobramento político da necessidade de se investir qualitativamente em 

educação, para o bem estar da população brasileira,         é bem retratado por Goergen, quando 

afirma que “admitir, porém, que a educação é indispensável para o progresso social significa 

afirmar que o Estado, a sociedade e os órgãos competentes devem encontrar meios de atender 

às necessidades educacionais da população”.( 1998:14) 

Nóvoa, ao refletir sobre as estratégias reformadoras da educação no Estado 

Português, desvela seu cunho político e chama atenção à contradição inerente ao trabalho 

docente face às responsabilidades que os professores devem assumir mediante o papel 

atribuído por tal reforma: 

 

"A reforma educativa pode ser vista como um esforço do Estado para 
adquirir uma maior legitimidade, nomeadamente na definição dos 
conteúdos curriculares, na configuração dos modelos de direcção das 
escolas e no controle da profissão docente (...) O discurso (implícito) das 
reformas educativas é portador de uma contradição insuperável: por um 
lado, escreve nas entrelinhas que os professores são os principais 
responsáveis pelo estado crítico em que se encontram os sistemas de 
ensino; por outro lado, produz uma retórica que concede aos professores 
o papel de agentes privilegiados da reforma. Uma análise breve das 
notícias publicadas na imprensa sobre os professores confronta-nos com 
o sentimento ambígüo de que nos encontramos perante profissionais 
incompetentes e que têm comportamento pouco corretos, nos quais se 
depositam, no entanto, quase todas as esperanças de melhoria do ensino 
e da qualidade da educação." (1992: 57-65) 
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No Brasil, a promulgação, em dezembro de 1996, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - Lei nº 9.394/9630, principalmente as suas linhas mestras, referentes ao 

título VI “dos profissionais da educação", têm merecido olhares críticos por parte dos 

docentes, sindicatos de professores e associações científicas, face ao discurso e aos 

dispositivos legais que o poder público vem se prevalecendo para efetivá-lo no âmbito 

nacional (Miranda,2000:23)  . 

Há também certo consenso no cenário internacional e nacional quanto à débil 

formação dos professores. Os cursos de formação de professores têm recebido expressivas 

críticas por apresentarem modelos ineficientes e ineficazes, não contribuindo, desta forma, 

para formação de um profissional da educação de qualidade. A fragilidade do arcabouço 

teórico– metodológico das estruturas de formação pouco contribui para que o professor possa 

instituir um trabalho docente comprometido com o aprimoramento da qualidade nas escolas; 

produzir inovações pedagógicas; enfrentar o desafio de mudanças na sociedade 

contemporânea, e responder às exigências postas pela necessidade do mundo moderno. 

Condições consideradas essenciais, pelo poder oficial, para transformação e independência da 

vida econômica, política e cultural do país. 

Finkel, professora da Universidade Nacional de Educação à Distância na  Espanha, 

ao analisar as principais linhas mestras da reforma de formação de professores  daquele país, 

evidencia a problemática de se definir possíveis práticas de formação de professores para 

superar os limites decorrentes das atuais. Refere-se a autora: 

 

"A formação dos futuros professores apresenta problemas complexos. 
Não é fácil determinar qual o conhecimento científico relevante que 
devem possuir, quais as estratégias de formação que lhes irão possibilitar 
o acesso a uma pedagogia crítica, quais as melhores iniciativas 
institucionais para ligar com coerência teoria e prática e como garantir 

 
30 Promulgada como instrumento para operar a reforma educativa na Educação Básica e Superior Brasileira. 
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que os futuros professores sejam equilibrados e sensíveis aos problemas 
dos seus alunos e da sociedade em geral". (1992: 87) 

 

É curioso verificar, que a fragilidade teórico-metodológica na formação dos 

professores, não diz respeito tão somente aos países que, por serem considerados 

subdesenvolvidos, pouco investem em educação. Constata-se que de uma maneira geral, os 

países ditos industrializados e desenvolvidos também se deparam com esta fragilidade, 

configurando-se em um problema de dimensões mundiais.  

 Saviani, ao analisar o sistema de formação de professores na Itália faz a seguinte 

reflexão: 

 

"Os professores estão, na suas esmagadoras maiorias, agudamente 
conscientes da inadequação da formação profissional recebida; eles se 
sentem jogados na água sem que ninguém esteja preocupado em ensiná-
los a nadar. De um lado, eles julgam quase sempre suficiente a 
preparação disciplinar obtida, mas se sentem desguarnecidos na fronte 
do conhecimento dos problemas educativos, dos processos de 
aprendizagem na idade evolutiva, das metodologias didáticas gerais 
(programação curricular, avaliação etc.) e das metodologias didáticas 
específicas da matéria ensinada." (1998:134), 

 

Demo , ao buscar os resultados avaliativos do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica – SAEB, no Brasil, evidencia a seguinte constatação: 

 

"O Brasil representa uma das situações mais atrasadas no plano mundial, 
quer se trate da maneira como prepara os formadores e os recapacita, 
quer se trate do rendimento escolar dos alunos. A avaliação do SAEB 
(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) tem revelado 
dados assustadores, que, além de sinalizarem baixíssimo desempenho 
escolar, implicam despreparo espantoso por parte dos docentes." 
(1996:265 ) 
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Por sua vez, o MEC, instituição brasileira responsável pela política nacional de 

valorização do magistério, mostra a sua preocupação com a melhoria da formação do 

professor: 

 

"No que diz respeito à formação inicial, existe hoje consenso quanto à 
necessidade de promover uma profunda reformulação tanto da 
habilitação para o magistério em nível de 2º grau como das atuais 
licenciaturas." (1998:65). 
 

Ao que me parece, estes embates têm fundamentado dinâmicas reformadoras do 

sistema de formação de professores em diferentes países, incluindo o Brasil. 

Essa  discussão  ganha   especial  interesse  quando  considerados  os  estudos  de  

Thomas  Popkewitz 31   sobre   a   reforma  educativa  norte-americana. Os  padrões   

referidos, segundo  ele,  têm  o  objetivo   de  “retransformar”   os   professores (e  os  

estudantes) em   “solucionadores  de  problemas” e   pessoalmente flexíveis.  

 

“O  novo  professor (e  o  “novo” estudante”) é  “re-elaborado”  como  
indivíduo “dotado  de  poder”  e   solucionador  de  problemas, capaz de  
responder  de  maneira  flexível  aos  problemas  que   não  têm  um  
conjunto definido  de limites  ou  respostas singulares. O  novo   sistema   
governante funde  as   ideologias de  direita, esquerda  e  liberal  em  um  
populismo  que  é  textualmente assinalado  pela  escola   e  pelo  
professor  democráticos” (1998: 157). 

 

  

                 Esses   pressupostos  correspondem  muito  de  perto  aos  componentes   

necessários  para  o  sucesso  das  escolas  brasileiras.   Portanto, a idéia de que necessitamos 

de um profissional de ensino qualificado, para responder às exigências e expectativas da  

 
31 Popkewitz realizou uma análise comparada das políticas de formação de professores nos últimos anos em oito 
países: Austrália, Espanha, Estados Unidos da América, Finlândia, Islândia, Portugal, Reino Unido e Suécia. 
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comunidade escolar e, por extensão, do mundo tecnológico e globalizado, sustenta a defesa do 

investimento na formação contínua de professores. 

               Nesta perspectiva nasce a compreensão da urgente e necessária “mudança 

educacional” que potencialize profundas transformações nas concepções e práticas 

educacionais presentes: 

 

(...) Assim, a formação de professores destaca-se como um tema crucial 
e, sem dúvida, uma das mais importantes dentre as políticas públicas 
para a educação, pois os desafios colocados à escola exigem do trabalho 
educativo outro patamar profissional, muito superior ao hoje existente. 
Não se trata de responsabilizar pessoalmente os professores pela 
insuficiência das aprendizagens dos alunos, mas de considerar que 
muitas evidências vêm revelando que a formação de que dispõem não 
tem sido suficiente para garantir o desenvolvimento das capacidades 
imprescindíveis para que crianças e jovens não só conquistem sucesso 
escolar, mas, principalmente, capacidade pessoal que lhes permita plena 
participação social num mundo cada vez mais exigente sob todos os 
aspectos. Além de uma formação inicial consistente, é preciso 
proporcionar aos professores oportunidades de formação continuada: 
promover seu desenvolvimento profissional é também intervir em suas 
reais condições de trabalho " (MEC, 1999:26). 

 

Mais uma vez, a formação do professor é considerada como elemento vital      à     

construção de um novo profissional e à transformação da atual realidade educacional  

brasileira. 

Iara  Prado, - então secretária  do  ensino  fundamental do Ministério da  Educação, 

em  depoimento a  revista  "Nova  Escola"  em dezembro  de 1999,intitulada  "É Hora de 

Cuidar da Sua Carreira", concebe o professor como figura central, e, em nome de uma "nova 

sociedade" muito mais "tecnológica" na qual a informação chega pela via da lnternet, de 

modo muito rápido, dá dicas de como o professor deve procurar se portar para conseguir 

alcançar uma fatia do mercado educacional que cresce a cada dia.   A  referida reportagem  

afirma que os professores não podem continuar como meros transmissores de conhecimentos, 
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mas devem procurar desenvolver em seus alunos a criatividade e a autonomia na busca desses 

conhecimentos. A culpa desta persistência do professor em trabalhar de forma antiquada 

estaria, segundo a mencionada Secretária, na formação excessivamente acadêmica recebida na 

universidade, que se tornou arcaica perante as inovações tecnológicas e metodológicas que 

hoje possuímos. Este quadro precisa ser mudado e o professor ser formado de acordo com as 

exigências colocadas para o exercício da profissão hoje. cujo principal alicerce está na 

formação do sujeito autônomo. Enfatiza-se que "o professor deve ensinar o aluno a buscar a 

informação, a interpretá-la,. a estabelecer relações e tirar suas conclusões", define lara Prado 

(Revista Nova Escola, 1999:10 -1 5). 

Da   mesma  forma,  o  ex-ministro  Paulo  Renato  de Souza,  em  entrevista  ao  

Jornal  Folha  de  S. Paulo, fez  depoimento na  mesma direção: 

“Folha - Sobre a questão da formação de professores, por que o MEC 
demorou tanto para atacar esse problema, já que só em maio deste 
ano(2000) enviou ao Conselho Nacional de Educação a proposta de 
reformulação das diretrizes? 

 
Souza - Quando assumimos o ministério em 1994, nós tínhamos um 
mundo de coisas para enfrentar. Enfrentamos o problema que nos 
parecia mais urgente, que era o de colocar o livro didático na mão do 
professor, já avaliado. Achávamos que os parâmetros curriculares 
nacionais iriam impactar imediatamente o professor, da mesma forma 
que a TV Escola. Hoje, constatamos que temos ainda um problema grave 
de formação de professores. Constatamos isso por meio do provão, onde 
os formandos de letras e matemática têm as piores médias entre os 
estudantes que fazem o exame. 

 
Folha - Por que esse problema não é atacado de forma mais urgente? 

 
Souza - Devemos levar em consideração que há um conservadorismo na 
área de formação de professores. Quando eu lancei a idéia de que a 
formação de profissionais de 1ª a 4ª série se daria em curso normal 
superior (uma modalidade nova de curso superior prevista na Lei de 
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Diretrizes e Bases), houve uma reação muito grande das faculdades. 
Tivemos que fazer uma concessão tirando a palavra "exclusividade" do 
decreto que estabelecia que a formação desses profissionais se daria 
apenas nesses cursos por pressão. 

As faculdades de educação estão muito concentradas na metodologia 
pedagógica em geral. Muitas têm carga horária e temática que são mais 
de sociologia política do que de educação. Não há concentração em 
conteúdos, em maneiras de ensinar português, matemática... Não há 
carga horária importante sobre como alfabetizar. Acho que as faculdades 
de educação precisam se concentrar mais em fazer o professor aprender 
a ensinar. Agora, nós nos vimos na necessidade de fixar diretrizes 
curriculares nacionais para a formação de professores, mas já há uma 
reação grande no Conselho Nacional de Educação. 

Folha - Quando devem ser aprovadas essas diretrizes? 

Souza - A minha expectativa é que isso aconteça em março. As diretrizes 
que propusemos enfatizam um equilíbrio entre metodologia e conteúdo 
das disciplinas, entre métodos pedagógicos em geral e específicos para 
as séries iniciais. Estamos querendo colocar as questões práticas da 
educação nas diretrizes.”( Folha de S. Paulo, 04/12/2000) 

 

Em   outra entrevista  o jornalista Gilberto Dimenstein,  o  ex-ministro  reiterou  a  

mesma fala, 

"A escola está cada vez mais chata, e o aluno cada vez mais dispersivo 
ou indisciplinado", disse ontem o  Ministro da Educação, Paulo Renato 
Souza, ao analisar os resultados do Saeb (Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Básica do MEC) que mostram queda de aproveitamento nas 
escolas particulares  e  públicas, conforme revelou a Folha, na edição de 
ontem. O "efeito chatice" é provocado porque, de um lado, a escola não 
se reciclou, o professor interage pouco com os alunos, os conteúdos 
devem ser decorados, as matérias estão distantes  da  realidade.’O 
Ministro reconhece que, independentemente de qualquer consideração 
sobre a média, o nível ainda está "muito longe do ideal". "Ainda é muito 
pouco." Segundo ele, as escolas públicas também devem urgentemente 
reciclar professores e   currículos.”     ( Folha de S. Paulo, 29/11/2000) 
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A idéia de que necessitamos de um profissional de ensino qualificado, para 

responder às exigências e expectativas da  comunidade escolar e, por extensão, do mundo 

tecnológico e globalizado, sustenta a defesa do investimento na qualificação  de professores.  

Esta eficácia social, atribuída à formação contínua de professores como instância 

que pode alterar qualitativamente a realidade educacional brasileira, é perigosa, se 

considerarmos que na esteira desta formação, no contexto do trabalho, na qualidade do 

produto da escola e os efeitos sociais de tais dimensões (formação/trabalho/escola), o 

professor pouco tem noção  sobre quais caminhos são necessários trilhar para alteração desta 

realidade. Tudo leva a crer que o investimento na continuidade do processo formativo do 

professor é condição fundamental para a melhoria da qualidade do ensino brasileiro, contudo, 

para o alcance desta finalidade, faz-se necessário profundas reformas (não só na formação do 

professor) na estrutura, organização e financiamento da educação básica no Brasil. 
     
Santomé  em suas análises sobre as ações de formação contínua de professores, as 

caracteriza e as classifica em 
 

  “uma estratégia em que ocorre um deslocamento da responsabilidade 
pelos fracassos escolares da Administração para cada escola. A política 
se torna invisível, e isto terá repercussões negativas nas crianças 
pertencentes aos grupos sociais e econômicos mais desfavorecidos, pois 
a própria sociedade terá dificuldade para saber quais instâncias são res-
ponsáveis" (2003:67) 

 

  

   Sob a ótica de associar a fragilidade da formação do professor ao fracasso do 

ensino, as reformas educativas propugnam a formação desse "novo profissional", com um 

novo perfil, devendo o mesmo contribuir para a ampliação de sua consciência, possibilitando 

atuar competentemente, buscando soluções para os problemas encontrados em sua trajetória e 

compreendendo o fenômeno educacional nas suas múltiplas determinações para que possa 
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intervir responsavelmente na realidade educacional brasileira. Exige-se um perfil de 

profissional que seja um agente de mudanças, de inovação, de desenvolvimento social, 

utilizando para isto de novos métodos e novas técnicas pedagógicas. 

  Esta lógica gera um punhado de expectativas em vários segmentos da sociedade 

pelas quais passam a exigir reformas no sistema de ensino, que, por sua vez, impõe novos 

horizontes para os sistemas de formação de professores, isto porque “a formação de um novo 

trabalhador que dê conta destas novas e mais complexas tarefas (do mundo do trabalho) passa 

a exigir a formação de um professor sob novas bases” (Freitas,1996:04). 

  Nesse sentido, convencionou-se que os professores despreparados  têm sido 

considerados como um dos grandes responsáveis pelo fracasso do ensino desses níveis de 

escolarização, imputando à formação do professor a responsabilidade, entre outras, pelo 

caráter seletivo da escola. 

   A educação torna-se a chave e o ponto principal de qualquer pauta, pois ela será 

um dos principais mecanismos a garantir o sucesso do indivíduo, mas, por outro lado, o corte 

de gastos com políticas sociais (nelas está incluída a educação) leva ao incentivo e ao 

incremento do trabalho voluntário. 

     A ênfase no individualismo é promovida como nota distintiva do trabalho dos 

professores e das professoras. Cada professor tem de assumir a responsabilidade de realizar as 

adaptações curriculares para cada estudante, motivar o grupo com o qual trabalha, bem como 

estimular a competitividade entre os alunos e alunas para que possam enfrentar com sucesso 

as avaliações externas, sob a forma de seleção, de revalidações ou de testes para medir 

padrões de desempenho. 

    Portanto, por considerar a realidade educacional brasileira dinâmica, contraditória, 

conflituosa, cresce o entendimento de que, para a melhoria qualitativa do processo de ensino 

brasileiro, torna-se indispensável investir na continuidade do processo formativo do professor, 

tendo em vista alterar de forma drástica o quadro precário da educação brasileira. Mais uma 

vez o professor é chamado para responder a essa prerrogativa. 
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Capítulo 3 -  As Mudanças curriculares   
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3.1.  Apropriação   de  conceitos  em tempos  mutantes   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 Neste  capítulo, analisaremos  o  documento introdutório  dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais ( PCN), verificando  como  os princípios  tradicionais da modernidade 

são apropriados pelo universo  ideológico  neoliberal, ou seja, como princípios democráticos 

que buscam  a  formação de cidadãos  ou trabalhadores mais criativos e competentes, com  os 

quais se pode promover, entre outras coisas, a  justiça e a eqüidade  social, tornam-se  

integrantes de um  mesmo universo ideológico que potencializa a  exclusão.  

A  proposta propagada pelas correntes pedagógicas  norteadoras dos PCN resume-se 

na tentativa de criar uma nova mentalidade  capaz de produzir a superação da exclusão social,  

voltada para o compromisso   com  a  mudança. Assim sendo, o documento  dos  Parâmetros 

Curriculares Nacionais tenta se apresentar como o “único” depositante  do  desejo de ruptura 

com o ensino tradicional, educando os  indivíduos de maneira a torná-los mais bem 

preparados ao novo perfil do capitalismo competitivo. Portanto, não resta dúvida  que  o  

documento oficial  tenta construir  um  imaginário  favorável  ao  seu   projeto  de  melhoria  
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da  educação, construindo  seus  próprios  efeitos  de  “verdade”, principalmente, nas 

argumentações  a  respeito   da capacitação profissional   e  das  transformações  do mundo do 

trabalho na atualidade,  instaurando  um  ambiente  de  insegurança  e   “pânico”  moral32 

(Santomé,2003:30).   

" o aumento do desemprego e as mudanças no mundo do trabalho é outro 
aspecto que aflige a sociedade brasileira que demonstra preocupação 
com o grande contigente de jovens que, mesmo com alguma 
escolarização, estão mal preparados para compreender o mundo em que 
vivem (...) e, especialmente, para serem absorvidos por um mercado de 
trabalho instável, impreciso e cada vez mais exigente" (MEC, 1998a:21).  

 

Neste trecho, no seu diagnóstico sobre as conseqüências da precária escolarização no 

Brasil,  a  idéia  de  emprego   é   encarnada no sentido  de uma  educação que deixa  a 

desejar. Por um lado, os  PCN  tentam persuadir  aqueles  que depositam  confiança no projeto 

de modernização, apresentando o  desemprego apenas como resultado de um péssimo 

desenvolvimento escolar  e  que, portanto, para aqueles que acreditavam no  papel  da  escola 

como transformação social, os tempos são outros, não  se trata  mais de transformação, mas,  

sim,  de adaptação  às mudanças. 

 

“A  educação escolar  deve  construir-se  em  uma  ajuda  
intencional, sistemática, planejada  e   continuada  para  crianças, 
adolescentes  e  jovens  durante  um  período  contínuo e  extensivo  
de  tempo, diferindo  de  processos  educativos  que  ocorrem  em  
outras  instâncias como na família, no trabalho, na mídia, no lazer e 
nos demais espaços de construção de conhecimentos e  valores  para  
o  convívio social. Assim sendo, deve  ser  evitada  a  abordagem  
simplista  de  encarar  a  educação escolar  como  fator  
preponderante para  as  suas  transformações  sociais, mesmo  
reconhecendo-se sua  importância na  construção da  
democracia.” (MEC,1998a, 42) grifos nossos.    

 
32  Santomé (2003)  usa  esse termo  ao  referir-se  ao  medo  do  desemprego e da  violência nas grandes cidades, 
principalmente, São Paulo. 
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Vejamos  que  o  próprio  texto  revela-se  contraditório,pois, num  primeiro  

momento,  ao  falar  do  papel  da  escola, utiliza  o  argumento  de  que  o  espaço  

educacional não deve ser  mais  local  de  discussão  política  que  busque  transformação, pois  

os  tempos  são  outros  e  as  preocupações  também  são  outras.  Devemos  valorizar  

habilidades  e  competências para  o  novo mercado de  trabalho. 

No  entanto, mais  adiante, quando  argumenta  as  relações  entre  aprendizagem 

escolar  e  trabalho,  o  mesmo  documento rebate  a  afirmação anterior em um  “ jogo de 

encobrir/descobrir. “   

 

“ Em  resumo,  busca-se  um  ensino  de  qualidade  capaz   de  formar  
cidadãos  que  interfiram  criticamente  na  realidade  para  transformá-la  
e  não  apenas  para  que  se integrem  ao  mercado   de  trabalho.”  
(MEC,1998a :43). 

 

Torna-se claro  que  a  intenção  de  produzir efeitos  e consensos,  aparece  e  

desaparece  nos  PCN.   Ao  analisar   os   documentos referente à reforma educacional 

brasileira,  Duarte   faz  a  seguinte afirmação: 

 

“Os mencionados capítulos dos PCN,  procuram ao longo do texto, um 
equilíbrio entre a formação do indivíduo como cidadão, pessoa moral, e 
sua formação como alguém apto a lutar por um lugar  ao sol  na  
desesperada  competição  entre  os indivíduos, característica da 
sociedade capitalista em geral e acentuada nos dias de hoje.Os 
documentos esforçam-se por buscar  a conciliação entre cidadania e 
competitividade.” (2000:66) 
 

E   mais,   

 

“No  plano ético-filosófico  são difundidos  os livros sobre as virtudes ( 
para adultos e crianças), a partir  da  crença   de  que   o   
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aperfeiçoamento  da  sociedade  depende basicamente  do  
desenvolvimento  da  moralidade  individual. No   plano  sóciopolítico o 
aperfeiçoamento  da   sociedade  democrática  é  apresentado  como  
dependente  também  da  adoção,por todos os  indivíduos, de  atitudes  
regidas  por  princípios  como solidariedade  e  tolerância”. ( 2000:142) 

 

Desse modo, por meio deste movimento ambíguo, os PCN tentam reconstruir e 

reordenar a consciência dos sujeitos, no que tange ao sentido da educação, à percepção de si 

mesmo, dos outros  e  do  próprio  mundo.  Denominamos esse processo de padronização, o 

qual representa o modo pelo qual  os  sujeitos  particulares  apropriam-se simbolicamente do 

mundo que estrutura  seu  espaço vital   e  profissional, cujas   sínteses  sucessivas  e  

intermináveis produzem o substrato daquilo  a  que se nomeia como próprio sujeito particular 

existente. 

A conscientização aqui compreendida diz respeito ao processo de interiorização das 

práticas no seio das ações cotidianas do professores. É um intenso movimento entre o fazer e 

o pensar que lhes possibilita sínteses provisórias. Ganha uma configuração própria em cada 

sujeito de acordo com seus valores e princípios éticos e culturais. A partir das configurações 

se consolidam novas ações, que por si mesmos trazem a identificação dos problemas e o 

refazer das ações. 

Em outras palavras, ao apropriar-se da sociedade como um bem simbólico, será 

possível perceber que ela só existirá enquanto tal para aqueles que possuírem os meios para a 

sua apropriação, isto é, para aqueles que detiverem as chaves que decifrem os códigos de 

interpretação, de entendimento e de compreensão do bem em questão. Os códigos 

demonstram ser historicamente construídos - mesmo que inventados recentemente e para a 

legitimação de algum interesse ou necessidade  socialmente reconhecidos como condição de 

apropriação simbólica.  

A noção de apropriação perpassa vários campos, da lingüística à história. No campo 

da lingüística, a noção de apropriação é compreendida como sendo relativas às práticas de 
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leitura e compreensão desta, ou seja, está associada ao deciframento de códigos e de 

mensagens. São atividades através das quais o leitor interpreta e ao mesmo tempo se desloca, 

inserindo o leitor no texto. 

 De um lado, temos Foucault, que pensa a apropriação dos discursos como espaço de 

interpretação, de controle e de submissão. De outro lado temos Chartier que, apesar de 

reforçar aspectos da análise de Foucault, vê na apropriação possibilidade de ruptura. Na 

história cultural, Chartier toma a apropriação como fundamental para compreender o processo 

histórico da invenção do livro e da leitura. Para Chartier, apropriação" tem por objetivo uma 

história social das interpretações, remetidas para as suas determinações fundamentais (que são 

sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas práticas específicas que as produzem" 

(1990:26). 

Segundo o  dicionário Aurélio, apropriação seria o  "ato ou efeito de apropriar(-se),  

acomodação ou  adaptação. Apropriar-se de algo implica desencadear determinados 

movimentos com relativa seqüência de ações, entre elas: conhecer; identificar os problemas 

que os cercam; ir em busca de respostas; criar alternativas; adaptar;adequar; aplicar; atribuir". 

Portanto, nomeamos aqui como conceito-chave da pesquisa o processo de apropriação porque 

se aproxima dos movimentos interno e externo das pessoas  e que modificam seu cotidiano.  

Nestes termos, trabalhar com a categoria apropriação implica compreendê-la num 

processo de construção de sentido, reconhecendo as descontinuidades das trajetórias históricas 

(Chartier, 1990). Apropriar-se significa construir sentidos, cruzando práticas, identificando-as, 

caracterizando-as e, logo em seguida, aplicando-as, num movimento contínuo de rotação entre 

eixos que circunscrevem as práticas reformuladas.  

Escolhemos  falar aqui em apropriação na obra de Bourdieu(1998) para, justamente, 

indicar a variedade  dessa  categoria.      Bourdieu (1998)   nos auxilia no trabalho de 

recuperação da teia de relações que nos permitiria configurar, agora com maior clareza, nosso 
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campo de análise . Segundo ele, vivemos numa época em que o fluxo de idéias se processa 

como nunca. Noções, conceitos e mesmo palavras e expressões carregadas de sentidos 

histórico/sociais  fundamentais, são arrancadas de suas mais pregnantes significações e 

“transmutam-se”, nomeando ações, políticas, ou mesmo noções ou conceitos esvaziados de 

sentido. 

 Essa verdadeira apropriação de conceitos que marcaram a memória coletiva, e seu 

uso, esvaziando-os de suas melhores e mais críticas significações, tem como parceiro 

constante um outro movimento (este mais comum no campo acadêmico) : a “migração de 

idéias”.  Neste campo, noções e conceitos produzidos no tensionamento de realidades datadas 

e específicas são destacados das condições de produção que lhes forneciam sentido e 

utilizados arbitrariamente (e por que não dizer, ideologicamente) como eixos analisadores de  

realidades distintas, sem que seja posta em causa a pertinência  de  tal uso.  E  passamos, 

então, a compreender melhor que  “se ‘a imigração de idéias’ , como diz Marx, raramente se 

faz sem dano, é porque ela separa as produções culturais do sistema de referências teóricas em 

relação às quais as idéias se definiram” (Bourdieu, 2000: 07). 

Esse é o princípio daquilo que Bourdieu vem chamando de “imperialismo cultural”, 

que permite a transformação de  questões particulares em verdades universais. Movimento 

que, se não é atual, toma novo vigor com as recentes necessidades “neoliberais” de justificar o 

injustificável, produzindo questões (a fatal necessidade de inclusão no mundo “globalizado”, 

justificando todos os tipos de sujeições, parece ser uma delas; a pretensa “crise do Estado”, 

legitimando recuos múltiplos de conquistas sociais, outro) ou expressões como 

“flexibilização” ou “empregabilidade”  que acabam por pautar o debate – tanto na mídia, 

quanto nos meios acadêmicos- na busca de circunscrever o campo simbólico ao âmbito dos 

interesses do capital em suas formas atuais. 

No que diz respeito à apropriação de conceitos de realidades distintas pelas 

necessidades neoliberais, as incorreções conceituais têm sido bastante freqüentes. Na medida 

em que os conceitos são retirados de seu contexto de produção, traduzidos para outra matriz 
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de raciocínio e para outro conjunto de argumentos, as impropriedades de sua utilização 

transcendem à própria imprecisão conceitual.  

Também  apoiamo-nos no trabalho desenvolvido por Bernstein (1996)  a respeito da 

apropriação/recontextualização do discurso pedagógico e, especialmente, em trabalho do 

mesmo autor a respeito da ressignificação/ recontextualização dos conceitos no campo 

educacional (1998). Outros estudos realizados por teóricos do campo do currículo e da 

formação de professores também são utilizados para permitir a apresentação de uma síntese 

do conceito e seus mais variados significados e usos na história do currículo. 

Para desenvolver o princípio da apropriação/recontextualização, Bernstein (1996) 

utiliza o conceito de campo de Bourdieu que consiste em um conjunto de relações de força de 

sujeitos e instituições em permanente disputa pelo poder, seja ele manifestado nas relações da 

vida econômica, política ou cultural. Nesse processo, Bernstein (1996,1998) identifica a 

presença de dois campos recontextualizadores pedagógicos: a) o oficial que produz o discurso 

pedagógico oficial (legislação do currículo nacional, avaliação nacional e livro didático) e b) 

não-oficial que produz as teorias educacionais (práticas, conteúdos e investigações 

pedagógicas). A produção das diversas áreas do conhecimento específico, as teorias das 

ciências sociais e os discursos da família e da comunidade, assim como o Estado, os campos 

da economia e da cultura atuam no processo de apropriação/recontextualização do 

conhecimento escolar exercendo diferentes graus de controle e pressão e resultando, 

conseqüentemente, em autonomia maior ou menor dos campos de produção e reprodução do 

conhecimento. A recontextualização nos campos pedagógicos oficial e não-oficial opera 

apropriando, reenfocando, deslocando e relocalizando discursos das mais diversas áreas do 

conhecimento e das mais variadas especialidades pedagógicas vindo a propor, a estabelecer, a 

definir e a controlar os conteúdos, as relações e o modo de ser transmitido o conhecimento 

escolar.       

Concordamos com Silva quando este afirma que em nossos tempos , 
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 “o que está em jogo não é apenas uma reestruturação neoliberal das 
esferas econômica, social e política, mas uma reelaboração e redefinição 
das próprias formas de representação e significação social. O projeto 
neoconservador e neoliberal envolve, centralmente, a criação de um 
espaço em que se torne impossível pensar o econômico, o político e o 
social, fora das categorias que justificam o arranjo social capitalista”       
( Silva, 1996:102) 

Portanto, aquilo que chamamos no início desta argumentação de apropriação de 

conceitos e de migração das idéias, convergem com aquilo que Bourdieu chamava de 

produção de uma “nova vulgata planetária” . E que, como nos alerta Silva, não busca apenas o 

controle das condições materiais de produção sob as novas formas de organização do capital, 

mas também tentam configurar o estabelecimento de limites para o âmbito do “pensável”, e 

por conseguinte, busca circunscrever o “contestável”.  

Enfim, com base nesse conceito de apropriação, analisaremos os equívocos e 

contradições presentes na proposta  educacional dos PCN,  visando demonstrar os artifícios 

simbólicos decorrentes dessa “migração de idéias” imediata e direta de  princípios modernos 

para a defesa das políticas neoliberais,pois, na verdade, parece-nos que essa estratégia não 

corresponde apenas a uma compreensão errônea dos autores sobre as teorias das quais esses 

conceitos são retirados. 

 

 

 
 

 

 

3.2  Currículo e educação   
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A questão do currículo tem sido bastante discutida nos últimos anos, especialmente  

por aqueles que, envolvidos com o processo educativo buscam uma compreensão crítica da 

educação, procurando analisar a função da escola na sociedade e qual sua contribuição para a 

construção de uma sociedade democrática. 

No entanto, o currículo constituiu-se como campo teórico de conhecimento 

autônomo no domínio da educação há longos anos, tendo em Dewey (The absolute 

curriculum, 1900), Bobbit e Tyler os principais precursores. A obra de Ralph Tyler 

"Princípios Básicos de Currículo e Ensino", editada inicialmente em 1949 na Universidade de 

Chicago, vem sendo considerada em vários estudos como um clássico do campo curricular. 

Sua importância, segundo Kliebard (1990) é de tal monta que seus princípios foram levados à 

posição de dogma.  Já a publicação da obra de Bobbitt The curriculum, em 1918, é 

considerada um marco na emergência do currículo como campo especializado de estudo ao 

qual se seguiu a publicação de "How to make a curriculum" em 1924 (Brazão,1995; 

Pacheco,1996), caracterizando-se esse campo, atualmente, por uma grande complexidade e 

diversidade de pontos de vista. 

Essa complexidade advém, nomeadamente, da natureza da prática a que se refere o 

currículo, dado que é uma realidade estabelecida através de comportamentos didáticos, 

políticos, sociais, administrativos, econômicos, etc., muito diversos, atrás dos quais se 



 137

  

                                                

encobrem pressupostos, teorias parciais, esquemas de racionalidade, crenças, valores, etc., 

também diversos, que condicionam a teorização sobre o currículo (Sancristan, 1998). 

  Por essas razões, apesar do termo  ter se tornado muito mais popular nos últimos 

anos, começando até a estar na moda, são-lhe atribuídos sentidos e significados diversos. A 

maioria dos especialistas considera que o campo do currículo no Brasil desfruta hoje de 

visibilidade e prestígio crescentes. Isso se deve, segundo eles, tanto às recentes discussões 

sobre políticas oficiais de currículo, como ao desenvolvimento de pesquisas e de uma 

produção teórica significativa, que hoje aborda novos temas e reflete novas influências.  

Segundo Moreira (2001), entre os professores, o currículo é ainda hoje reconhecido na sua 

acepção mais antiga e estreita, ou seja, como programa, plano de estudos, conjunto de 

disciplinas ou ainda conjunto de atividades letivas e extra letivas, embora a partir da 

generalização da última reforma se tenha começado a ver o currículo não só como envolvendo 

conhecimentos, mas também capacidades, atitudes e valores. 

   O currículo insere-se dentro da noção conservadora da vida escolar. A cultura 

tradicional, o saber clássico ocidental, a organização lógica dos conteúdos e a receptividade 

passiva do aluno (ouvir o mestre) na relação ensino-aprendizagem, constituem os 

pressupostos capitais dessa postura. Young (1989), um dos precursores da Nova Sociologia da 

Educação (NSE)33, a considera, nada democrática, como um instrumento de exclusão social, 

porquanto  

“o poder ideológico do currículo acadêmico era identificado pelo sucesso 
com o qual ele era capaz de convencer as pessoas de que ele era a única 
forma de organizar conhecimento que dava poder intelectual real aos 
estudantes. Ele portanto dava legitimidade à visão de que os que não 
eram bem sucedidos em seus termos eram, para todos os propósitos 
práticos, ineducáveis “(1989: 35). 

 
33 Convencionou-se chamar Nova Sociologia da  Educação os estudos  voltados para  o exame das relações entre 
currículo e estrutura  social,currículo  e  cultura, currículo  e ideologia.  A  NSE   constitui-se na primeira 
corrente sociológica voltada para o  estudo do currículo tanto na Inglaterra como  nos  Estados Unidos. Seus  
representantes conhecidos  na  Inglaterra  são Young  e  Bernstein. Nos Estados Unidos   Apple  e  Giroux. No 
Brasil esta corrente tem  suas  influências nos  educadores  Silva  e  Veiga  Neto, entre outros.  
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Segundo Rodrigues (1991:68) " O currículo é um instrumento através do qual a  

escola vai preparar o indivíduo para o exercício da cidadania...". Porém, ao se analisar a 

realidade escolar brasileira verifica-se que a escola não tem cumprido sua função, 

considerando os baixos níveis de escolarização da população, o expressivo número de 

analfabetos do país e as péssimas condições de vida da maioria da população brasileira. 

Nesse  sentido,  o  currículo consiste em um conjunto de ações planejadas, sob forma 

de conhecimentos e técnicas organizados na modalidade de disciplinas e atividades, atribuídas 

a professores especializados, distribuídas em carga-horárias, semestres e anos letivos, para 

uma determinada escola. Estudiosos têm mostrado que o currículo não é neutro, seleciona 

elementos de uma determinada cultura (Sacristãn, 1998) e traz embutida uma filosofia, uma 

concepção de mundo e de sociedade que tendem a conformar ao modelo vigente (Apple, 

1989; Silva, 1992). A seleção dos conhecimentos, a sua didatização na forma de conteúdos, a 

fragmentação em disciplinas, a separação em teorias (conteúdos) e práticas (estágios) marcam 

o currículo como uma modalidade de organização da educação escolar.  

  Além disso, ele tem sido definido sob os mais diferentes enfoques, existindo os 

currículos manifesto (explícito) e oculto (implícito) com relação ao currículo nulo. O 

currículo explícito é aquele que, supostamente, a escola deve adotar como elemento de 

transmissão do saber sistematicamente organizado. Logo, por ser uma normativa oficial, uma 

exigência, conjetura-se que por detrás do currículo explícito há um outro subentendido, 

oculto, implícito, que inculca os valores que se derivam das expectativas da classe 

hegemônica, seja qual for a sua ideologia. Já, o currículo nulo, ou seja, aquele saber que não 

está incluído nos programas escolares, vem a ser tudo aquilo que mantém uma relação 

dialética com os currículos acima referidos, situando-se no lado negativo da contradição e, em 

razão disso, consagra-se como a antítese. Quando Apple refere-se à intenção oculta do 

currículo escolar  manifesto afirma que:  



 139

  

“ Precisamos ressaltar que a hegemonia é produzida e reproduzida pelo 
"corpus" formal do conhecimento escolar assim como pelo ensino 
oculto(...) o currículo deveria acentuar suposições hegemônicas, que 
ignoram a atuação real do poder na vida cultural e social e que apontam 
para a maturidade de aceitação, prebendas institucionais e uma visão 
positiva em que o conhecimento está desvinculado dos atores humanos 
concretos que o criaram. A chave para pôr isso a descoberto, creio, está 
no tratamento do conflito no currículo, (...) Os conflitos são os produtos 
sistemáticos da estrutura em mudanças de uma sociedade e pela sua 
própria natureza tende a levar ao progresso. A "ordem" da sociedade, 
portanto, passa a ser a regularidade da mudança. A "realidade" da 
sociedade é conflito e fluxo, não um "sistema funcional fechado" 
(1982:125 -147).  

Para  Yamamoto e Romeu:  

“(...) O currículo representa uma filosofia de vida em ação. Sua dinâmica, 
sua essência, a decisão sobre procedimentos e conteúdos curriculares 
dependerão de opções quanto à maneira de entender a sociedade e o 
próprio indivíduo. Ora por posturas mais sociais, que preservadoras ou 
reconstrucionistas, ora por posturas mais individuais e de aperfeiçoamento 
da natureza humana, vai o educador influindo nosentido de traduzir o 
mundo sob uma ótica toda particular, que está condicionada pela maneira 
como ele sente e vê o mundo”.(1983:118) 
 

              São vários os elementos que influenciam na organização de um currículo, tais como: 

demandas da política cultural, social, econômica e educacional; ideologias dominantes; 

história dos currículos anteriores; princípios psicológicos; avanços tecnológicos; pesquisa na 

área; relações de poder e dominação; concepções que norteiam o âmbito escolar, entre outros. 

                  Essas considerações revelam a ação reprodutiva do currículo escolar, Levando em 

consideração a questão filosófica acerca do currículo, Yamamoto e Romeu (1983) defendem a 

tese de que nenhum trabalho educativo se faz sem um pressuposto de natureza filosófica; pois 

não haverá trabalho pedagógico desprovido de um referencial de valores (visões de mundo, 

indivíduo, escola, sociedade,...) envolvendo a essência da pessoa humana, seus ideais e 
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convicções, desejos e utopias. Portanto,  notamos  o  quanto é  importante   essas 

considerações  na  análise  dos  PCN.    

Diante  desses subsídios teóricos, talvez seja possível desmascarar e pôr a nu esse 

jogo de encobrir/descobrir, oferecer/negar oportunidades de aprender determinados saberes, 

que sustentam a concepção de currículo, enquanto campo de conhecimentos valorizados e 

priorizados, ao mesmo tempo que aquele se expressa pela ausência ou negação de 

conhecimentos que são desvalorizados  ou excluídos. 

A organização do currículo, ao se  enfatizar os objetivos educacionais, deve ser 

entendida  como uma  concepção educacional e não somente como uma forma aleatória ou 

didaticamente assimilável de organização do texto curricular. Dessa  maneira, Sabemos que o 

currículo escolar, entendido, segundo Gimeno Sacristän ( 1998 ) como uma confluência de 

muitas práticas políticas e culturais, determina e é determinado por vários campos que se 

desenvolvem simultaneamente. Nas concepções curriculares, segundo ele, estão contidas 

opções políticas, concepções psicológicas, concepções epistemológicas, concepções e valores 

sociais, filosofias e modelos educativos, fontes que ajudam a formatar os currículos escolares. 

Se entendermos o currículo dessa forma, para compreendermos as propostas curriculares faz-

se necessário analisarmos a sua estrutura — o formato, os códigos que utiliza, o contexto de 

sua formulação, além de questionarmos quem os propõe e como é gerenciada sua aplicação. 

A transformação do currículo em documento histórico, que favorece o entendimento 

de parte da mentalidade educacional de um país, permite-nos visualizar sua “não-

neutralidade”, bem como compreendê-lo como uma seleção possível de conhecimentos , 

desmistificando-o e destituindo-o da função de solucionar todos os problemas da educação. 

Analisando a história da definição dos currículos escolares, Gimeno Sacristãn (1998) 

alerta para o fato de o currículo ter assumido uma função “eficientista”, tarefa atribuída a ele 

principalmente por parte dos educadores que viam na administração da educação a 

possibilidade de assegurar seqüenciamento, ordenação, eficiência e racionalidade ao sistema 

educativo. O controle sobre os conteúdos educativos permitiria administrar o acesso ao 
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sistema e a sua funcionalidade. Daí a importância que a burocracia atribuía-se ao propor, 

planejar, pensar o currículo e assegurar indicações sobre as formas de sua aplicação. Ao 

gestor do currículo caberia esse tipo de função, associada às tarefas mais técnicas de controle, 

realizadas por atentos vigilantes, membros do aparato administrativo, tais como supervisores e 

diretores das escolas. 

A racionalidade que se busca na organização da educação tende a pressupor, num 

esquema de divisão de tarefas, que o professor seja responsável pela parte prática de aplicação 

do currículo, cuja programação é dada pelos objetivos atribuídos ao sistema,pelos gestores. A 

esse respeito Gimeno Sacristãn afirma: 

 

(...) o esquema de programar a prática docente por objetivos é uma 
filosofia curricular que condiciona a prática e pode ter conseqüências na 
aprendizagem que ocorra na aula,sendo que é, basicamente, um esquema 
para dotar de racionalidade tecnológica a prática dos gestores. (1998: 35) 
 

 

A conversão do currículo em objeto gestionável, constituído de recomendações, cuja 

preocupação com a eficiência e racionalidade subtrai as preocupações intelectuais, não 

somente pressupõe um professor dependente do sistema ao qual está inserido, sem autonomia 

no exercício da profissão, como também padroniza os modelos educativos e reduz as 

competências e as habilidades do professor. Logicamente tal modelo de gestão da educação 

sofre duros ataques e é obrigado a deparar-se com contradições quando surgem idéias de 

“professor ativo”, com independência e autonomia profissional. Daí também que aquele tipo 

de gestão da educação e aquela visão sobre o professor tenham se tornado preponderante nos 

anos da ditadura militar brasileira. Sobre essa relação dos gestores da educação com os 

professores, Gimeno  Sacristãn afirma, referindo-se à Espanha: 

 

(....) Conseqüentemente, o conhecimento que se elabora dentro dessa 
perspectiva é o determinado pelos problemas com os quais a pretensão 
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da gestão eficaz se depara. Posição que necessariamente teve sucesso 
entre nós, num ambiente político não-democrático, com uma 
administração fortemente centralizadora e intervencionista, onde os 
únicos espaços possíveis para a intervenção eram os de discutir a 
eficácia no cumprimento da diretriz, antes de questionar o conteúdo e os 
fins o projeto; tudo isso auxiliado por desarmamento intelectual do 
professorado. Acontecimento que não é independente, como veremos no 
momento certo, do fato que se afiance em paralelo a estruturação de uma 
política rígida de controle da escola sob a pretensão homogeneizadora de 
um regime autoritário. Explica-se a força do esquema técnico-
burocrático entre nós pela debilidade crítica do discurso pedagógico e 
pela função política que o modelo cumpre. (1998: 46) 

 
 
 

É importante considerar que os objetivos não são isolados dos outros códigos 

utilizados para elaborar um currículo. No caso deste estudo, pretende-se demonstrar que, os  

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN   têm entre outros propósitos,  a  intenção e 

ambições de estabelecer-se como  um projeto  curricular nacional em consonância com os 

aspectos hegemônicos da ordem política e econômica  da atual etapa do processo de 

globalização capitalista.  

 

3.3  A questão da cidadania e da autonomia nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais  
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              Os PCN constituem-se num conjunto de documentos composto por 10 (dez)  

volumes, organizados  de acordo com as áreas específicas do currículo (Matemática, 

Geografia, História, Ciências Naturais, Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua 

Estrangeira)  e  um Volume  Introdutório e  outro  dedicado  aos  temas transversais34: ética, 

pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,orientação sexual, trabalho e consumo. A própria  

secretaria de educação caracteriza-o como "uma proposta de reorientação curricular" 

(MEC,1998a:09), 

O volume introdutório destina-se a apresentar as linhas norteadoras que permearam 

os demais volumes. Está organizado em cinco partes:  a primeira é dedicada a análise de 

aspectos da conjuntura nacional e mundial. A segunda parte destina-se a apresentar os 

parâmetros curriculares, seus propósitos e sua estrutura. A terceira parte traz orientações  para 

o processo de elaboração e de desenvolvimento do projeto educativo da escola. A quarta 

fornece elementos que pretendem possibilitar a compreensão do ser adolescente e da 

adolescência. Na quinta e última parte, é feita uma análise sobre o uso das tecnologias da 

Comunicação e da Informação na sociedade contemporânea e, mais especificamente no 

âmbito educacional.   

Nessa parte introdutória o documento apresenta primeiramente algumas 

considerações sobre a suficiente expansão do ensino fundamental nos últimos anos, detendo 

maior atenção sobre a qualidade desse ensino, com suas altas taxas de evasão e repetência, 

para finalmente concluir que 

“Vivemos numa era marcada pela competição e pela excelência, em que 
progressos científicos e avanços tecnológicos definem exigências novas 
para os jovens que ingressarão no mundo do trabalho. Tal demanda 

 
34 Incluem  no rol das disciplinas a ética, bem como outros temas, na condição de item  a ser trabalhado  
transversalmente  a partir  dos  temas   da   grade  escolar.  
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impõe uma revisão dos currículos, que orientam o trabalho 
cotidianamente realizado pelos professores e especialistas em educação 
do nosso país"  

 “O modelo educativo que vem orientando a maioria das práticas 
pedagógicas não atende mais as necessidades apresentadas pelo atual 
cenário sócio-político-econômico do país” (MEC, 1998a: 6-8) 

Como se percebe, os PCN apresentam-se como uma nova reforma do ensino 

fundamental brasileiro, com todas as suas amplas conseqüências na formação e no 

aperfeiçoamento dos professores, na revisão de livros didáticos etc. Em face da relevância 

social dos   PCN, convém que examinemos alguns dos argumentos adiantados como 

justificativa do que se pretende. 

  Aliás, como  ressalta Silva,  

“ nenhum processo de obtenção de hegemonia política pode dispensar 
uma transformação radical dos significados, das categorias, dos 
conceitos, dos discursos, através dos quais a ” realidade" adquire sentido 
e pode ser nomeada. A transformação do campo semântico não é apenas 
condição para o estabelecimento dessa hegemonia; ele é parte integral da 
transformação. As palavras e as categorias não nomeiam simplesmente 
coisas que já "existem no mundo, embora sejam coisas do mundo. As 
categorias linguísticas, os conceitos, ao constranger e limitar a esfera do 
possível, ao permitir ou impedir que certas coisas sejam pensadas, são 
parte central de qualquer projeto político de transformação social. Nesse 
processo, novas categorias linguísticas são criadas, ao mesmo tempo que 
antigas categorias têm seu significado radicalmente transformado, 
ganhando novas e inesperadas inflexões, quando não são simplesmente 
deslocadas.” (1999:167) 

 
                

 E   que portanto,  é  crucial  

 “ entender que o presente assalto neoliberal ao social, em geral, e à 
educação, em particular, se apóia numa série de importantes estratégias 
retóricas:  
 
• deslocamento das causas - o eixo de análise do social é deslocado do 
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questionamento das relações de poder e de desigualdade para o 
gerenciamento eficaz e eficiente dos recursos; 
•  culpabilização das vítimas - a miséria e a pobreza resultam de 
escolhas e decisões inadequadas por parte dos miseráveis e dos pobres;  
• despolitização e naturalização do social - as presentes condições 
estruturais e sociais são vistas como naturais e inevitáveis e abstraídas de 
sua conexão com relações de poder e subjugação ;  
• demonização do público e santificação do privado - o mercado e o 
privado são tomados como modelos de tudo que é bom e eficiente, 
enquanto o estatal e o público são vistos como exemplares de tudo que é 
ruim e ineficiente;  
• apagamento da memória e da história - a tendência a reprimir e a 
silenciar as raízes históricas - as histórias de subjugação e resistência - da 
presente situação;  
•  recontextualização - as categorias e o léxico das lutas democráticas 
são seletivamente reciclados e reincorporados, depois, obviamente, de 
terem seu conteúdo anterior devidamente higienizado. (Silva,1999:67) 

 

 

 

Como bem salienta Silva, é nesse  quadro  que  devemos  analisar  os  PCN.    A   

apropriação simbólica (Bourdieu)  dos conceitos e termos ressignificados tem sido um dos 

expedientes que o neoliberalismo utiliza em sua luta hegemônica, tentando estabelecer um 

controle total e individualizado sobre agências e agentes. Dessa maneira, consideramos 

extremamente importante, nos tempos atuais, prestar atenção ao processo de criação e 

recriação de categorias e termos que definem e redefinem o social, o político e, no nosso caso, 

o educacional.  

No campo da educação, a influência desta forma de atuação governamental tem se 

tornado presente ao se apropriar de conceitos e práticas bastante caros àquelas pessoas e 

aqueles movimentos identificados com modelos de sociedade menos excludentes e mais 

democráticos. Nesse processo de apropriação/ressignificação dos conceitos, a crise da 

educação, sua superação e os culpados são redefinidos segundo os interesses do mercado, 



 146

  

provocando o surgimento de políticas mais pragmáticas e, ao mesmo tempo, silenciando 

outras possibilidades da realidade ser produzida. 

 Os exemplos são, evidentemente, muitos, mas escolhemos aqueles que julgamos 

fundamentais para os princípios democráticos no  campo educacional e na  sociedade.  

Este fato fica bastante patente, por exemplo, na parte referente ao tratamento  dado  

a  questão  da  autonomia da  escola  nos  PCN 

 

(...) Fortalecer a escola como unidade do sistema escolar, conferir-
lhe autonomia financeira e, principalmente, credenciá-la para a 
elaboração e execução de um projeto educacional, é condição 
essencial para a efetivação dos princípios expressos nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais e constitui, sem dúvida, o mais importante 
nível de sua concretização. p.85 
 
 
(...) Assim, por exemplo, questões apontadas a respeito da integração e 
cooperação, respeito à diversidade, desenvolvimento da autonomia, 
podem ser pensadas dentro da dinâmica de trabalho do diretor, do 
coordenador, dos professores, dos funcionários e dos pais, pois um 
projeto educativo só se realiza se os adultos envolvidos conseguirem 
atuar de maneira integrada e cooperativa. Mesmo em relação à 
disponibilidade para a aprendizagem, é importante que ela se estenda a 
todos os envolvidos no projeto educativo: é preciso estar aberto ao que 
há de novo, no mundo e na área educacional. P.89 
 
(...) A autonomia refere-se à capacidade de saber fazer escolhas e de 
posicionar-se, elaborar projetos pessoais e participar enunciativa e 
cooperativamente de projetos coletivos, ter discernimento, organizar-se 
em função de metas eleitas, governar-se, participar da gestão de 
ações coletivas, estabelecer critérios e eleger princípios éticos etc. Isto 
é, a autonomia fala de uma relação emancipada, íntegra com as 
diferentes dimensões da vida, o que envolve aspectos intelectuais, 
morais, afetivos e sociopolíticos. P.90 
 
(...) As formas de chegar à escola, o uso dos diversos ambientes 
escolares (biblioteca, laboratórios, quadras), o aproveitamento dos 
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intervalos, a utilização de todos os espaços de convívio escolar, precisam 
ser planejados.A gestão do tempo é também uma variável que 
interfere na construção da autonomia do aluno; ele precisa aprender 
a controlar o tempo de realização de suas atividades, o que não quer 
dizer que arbitrem a respeito de como e quando atuar na escola; o 
professor é também um orientador do uso do tempo, ajudando os alunos 
nessa utilização.p.95 
 
(...) Para esses adolescentes e jovens, o trabalho, apesar de colocá-los 
numa situação de exploração, aparece como o passaporte para a 
liberdade, no qual o salário representa uma ampliação de sua 
autonomia, pois permite tomar decisões sobre a própria vida. É o 
salário que permite o acesso ao consumo dos bens culturais que os 
identificam como jovens, é o trabalho que permite o acesso ao lazer.  
(MEC,1998: 116) Grifos nossos 

 

   Por aquilo que conseguimos observar, esta autonomia não é tão incondicional à 

primeira vista. Exalta a independência, o auto-gereciamento para melhor governar, e caso haja 

um ponto de fuga tende a adotar os mecanismos próprios dos apelos legais para tecer 

estratégias de corporificação. Operacionaliza-se um discurso de descentralização, cujas 

decisões são centralizadas. A ação parece livre, mas é regida pela ação maior de quem decide. 

                   Segundo Tavares (2002:52) o  princípio da autonomia no projeto educativo 

neoliberal está principalmente relacionado à gestão escolar,  como podemos ver : "os sistemas 

de ensino assegurarão às unidades escolares pública de educação básica, progressivos graus 

de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas de 

direito financeiro público". Nessa perspectiva, o conceito de autonomia assume o significado 

no âmbito educacional de independência da Escola diante do poder administrativo estatal, 

relativo aos custos de sua manutenção. A autonomia é traduzida para o setor educacional 

como descentralização, em que a Escola através de seu conselho irá gerir os recursos enviados 

pelo fundo de manutenção do ensino fundamental. Tais recursos baseiam-se no valor mínimo 

aluno/ano, uma média aritmética dos recursos arrecadados divididos pela quantidade de 
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alunos que estejam matriculados na rede pública (Callegari & Callegari  apud  Tavares, 2002 : 

53). 

 Assim sendo, a autonomia, que está ligada à lógica empresarial busca promover a 

segurança a partir da construção do consenso e a partir da construção da ”autonomia’.      O  

tema autonomia, nas atribuições da função  da escola, é  colocado, em um primeiro momento, 

mesmo que de forma obscura, induz uma concepção idealizada da autonomia,tornando-se 

poderosa, contemplando os anseios da comunidade na forma de autonomia financeira para 

construir e executar o seu projeto. Na seqüência do texto, reporta-se à “importância 

fundamental de jornadas de trabalho que incluam tempo específico para uma atuação coletiva 

da equipe escolar” e presença no projeto educativo da escola das “instâncias governamentais, 

tanto nos aspectos administrativo e financeiro como também no pedagógico”. Dados esses, 

consoantes com as lutas dos educadores. No entanto, a questão da autonomia  da escola 

como do corpo docente é, ao mesmo tempo, inclusa no contexto da transversalidade do ensino 

que envolve princípios que são considerados “pontos comuns de trabalho da comunidade 

escolar” tais como a interação e cooperação, respeito à diversidade, disponibilidade para a 

aprendizagem, organização do tempo e do espaço escolar, seleção de material e avaliação.  

Na verdade, de acordo  com Tavares (2002), a gestão escolar está voltada para a 

defesa de um Estado que genericamente vem sendo chamado de mínimo, com vistas a uma 

participação mais efetiva da comunidade no pagamento pela educação de seus filhos. Para 

Educação Básica, considerada pelo governo como prioridade, a participação da comunidade 

se dará a partir do trabalho voluntário, como sugere o projeto "Amigos da Escola" 

(Figueiredo, 2001). Adquire especial sentido, nesse contexto, a constatação de Figueiredo  

sobre  a política educacional  que 

 

“As doações de contrapartida podem aumentar a participação local nas 
escolas, criar um sentido de propriedade e estimular o aumento das 
contribuições privadas à educação (...) No Brasil, o financiamento 
público está condicionado àquelas comunidades locais para que 
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alcancem metas condizentes com respeito à contribuição material e mão-
de-obra para a construção de escolas...” (Banco Mundial  apud  
Figueiredo, 2001:42) 

 

 

            Como se verifica da formulação acima, é necessário não esquecer que a ‘autonomia” 

tão divulgada nestes últimos tempos refere-se apenas em “administrar autonomamente”, o que 

já foi definido pelo Banco Mundial, FMI, MEC e SEED (Leher, 1998). Portanto, autonomia 

para o Banco mundial é a definição de verbas, de currículo, de avaliação, de recursos 

tecnológicos definidos em âmbito extra-escolar, nacional e internacional. com a gestão 

eficiente do sistema em moldes empresariais, para alcançar maior eficiência no sistema, é para 

reduzir os gastos com o setor. 

          A este propósito encontra-se a seguinte observação de  Leher, 

 

“É preciso entender que a autonomia está inscrita no escopo mais amplo 
da flexibilidade, um conceito buscado na esfera da produção. A 
administração flexível não deve ser confundida com a descentralização 
administrativa ou como o financiamento local. A autonomia, neste sentido, 
está centrada na unidade escolar ou na autonomia do professor em sala de 
aula.” (1998: 219) 
 

Diante deste quadro, pode-se dizer, que é mínima a participação e a autonomia da 

escola nas decisões políticas educacionais. Por outro lado, é importante recuperar o quadro 

oposto, que se refere à ampla responsabilização da comunidade escolar  pelo sucesso ou 

fracasso da escola. 

 Assim  sendo, no que diz respeito às escolas é necessário outra concepção de 

gestão, baseada nos modelos de gestão empresarial, ligados ao mercado, predominando o 

discurso de busca de produtividade e de eficiência na educação, tal como ocorre dentro de 

empresas. A  autonomia  converte-se  em  gestão empresarial. 
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Para justificar esta nossa afirmação – da apropriação do conceito de autonomia - 

vejamos o que  diz   Chauí ao  analisar a  política neoliberal na educação: 

 

“a idéia de autonomia, como a própria palavra grega indica - ser autor do 
nomos, ser autor da norma, da regra e da lei -, buscava não só garantir 
que a universidade pública fosse regida por suas próprias normas, 
democraticamente instituidas, mas visava, ainda, assegurar critérios 
acadêmicos para a vida acadêmica e independência para definir a relação 
com a sociedade e com o Estado. Se tomarmos a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB), veremos a profunda transformação 
sofrida por esse conceito â medida que a universidade foi sendo 
transformada numa organização administrativa e administrada.Numa 
palavra, a autonomia possuía sentido sociopolitico e era vista como a 
marca própria de uma instituição social que possuía na sociedade seu 
principio de ação  e de regulação. Seu sentido institucional, socio-
político, foi devorado pelo sentido administrativo e instrumental das leis 
que regem o mercado. Em suma, a autonomia passou a significar uma 
capacidade operacional de gestão de recursos públicos e privados, e não 
mais o modo de inserção da instituição universitária num sistema  
nacional de educação e  pesquisa. (2001: 204) 

 
Nessa perspectiva, o sentido que se depreende do que está inscrito nos PCN é que 

não são necessários mais recursos para a educação, mas mais qualidade do trabalho docente. 

Qualidade esta que não está relacionada a maiores investimentos, mas diretamente ligada à 

precisão do produto ou do serviço a que se destina o ensino. E a precisão do produto pode ser 

obtida através de uma reorientação gerencial das escolas, tendo como fundamentos básicos o 

foco no cliente, o trabalho em equipes, decisões baseadas em fatos e dados e, também, a busca 

constante da solução de problemas e da diminuição de erros. Assim, são estabelecidos os 

pilares de um novo modelo de gestão para as escolas, para o currículo (por uma outra 

organização curricular) e, principalmente, para o trabalho docente (aplicada universalmente). 
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Essa tônica também está presente no “Relatório para a UNESCO da Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI”35, o qual, entendendo que o mundo 

capitalista caminha na direção da efemeridade e do instantâneo, considera necessárias 

soluções rápidas. E como a educação é um caminho de longo prazo, se torna necessária uma 

“sociedade educativa” para que os indivíduos tenham “educação ao longo de toda a vida”. 

Uma educação em que possam aprender tanto na escola, como no decorrer de todos os 

momentos da vida, que envolvem os meios econômicos, sociais e culturais. A base dessa 

educação deverá estar pautada em quatro pilares: aprender a viver juntos; aprender a 

conhecer; aprender a fazer e aprender a ser. 

 A esse propósito, os PCN, partindo do relatório de Jacques Delors, apresentam  as  

seguintes  recomendações: 

" Essa educação, ao longo da vida está fundada em quatro pilares: 
 
- aprender a conhecer, que pressupõe saber selecionar, acessar e 
integrar os elementos de uma cultura geral, suficientemente extensa e 
básica, com o trabalho em profundidade de alguns assuntos, com espírito 
investigativo e visão crítica; em resumo, significa ser capaz de aprender 
a aprender ao longo de toda a vida; 
 
- aprender a fazer, que pressupõe desenvolver a competência do saber 
se relacionar em grupo, saber resolver problemas e adquirir uma 
qualificação profissional; 
 
- aprender a viver com os outros, que consiste em desenvolver a 
compreensão do outro e a percepção das interdependências, na 
realização de projetos comuns, preparando-se para gerir conflitos, 
fortalecendo sua identidade e respeitando a dos outros, respeitando 
valores de pluralismo, de compreensão mútua e de busca da paz; 
 

 
35 Esse Relatório foi produzido com a contribuição de especialistas de todo o mundo no período de 1993 a 1996, 
por convocação da UNESCO, tendo como coordenador Jacques Delors. O Relatório foi publicado por Delors em 
1996  pela  editora cortez. Neste trabalho as citações do Relatório Delors estão pautadas IN : Delors,  1999.  
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- aprender a ser, para melhor desenvolver sua personalidade e poder 
agir com autonomia, expressando opiniões e assumindo as 
responsabilidades pessoais.Os sistemas educativos formais, cuja 
tendência tem sido a de privilegiar o acesso a um tipo de conhecimento, 
em detrimento de outras formas de aprendizagem, devem conceber a 
educação de forma mais ampla, seja ao procederem reformas educativas 
ou ao elaborarem propostas curriculares. (MEC, 1998a:16-17) grifos 
nossos 
 

Como podemos notar, tanto nos PCN como no próprio relatório de Delors, a 

preocupação com a gestão aparece já no primeiro pilar  “aprender a viver juntos”, 

considerado, também, o de maior importância, a partir do qual é possível   

 

" (...) criar um espírito novo que, graças precisamente a esta percepção 
das nossas crescentes interdependências, graças a uma análise partilhada 
dos riscos e dos desafios do futuro, conduza à realização de projetos 
comuns ou, então, a uma gestão inteligente e apaziguadora dos 
inevitáveis conflitos, (...).” (Delors, 1999:19) 

 

Pode-se perceber que, novamente, se faz presente a necessidade de formação 

diferenciada dos  educadores  para criar um espírito novo na escola, tendo em vista a 

necessidade de adaptar-se aos inevitáveis riscos e desafios do desenvolvimento econômico.     

Num outro trecho do relatório, a profissionalização da gestão escolar volta à tona. A 

direção da escola é apresentada, agora, como órgão diretivo e responsável pela eficácia do 

trabalho da escola. 

 

(...) um dos fatores principais de eficácia escolar (se não o principal), 
reside nos órgãos diretivos dos estabelecimentos de ensino. Um bom 
administrador, capaz de organizar um trabalho em equipe eficaz e tido 
como competente e aberto consegue, muitas vezes, introduzir no seu 
estabelecimento de ensino grandes melhorias. É preciso pois, fazer com 
que a direção das escolas seja confiada a profissionais qualificados, 
portadores de formação específica, sobretudo em matéria de gestão 
(Delors, 1999: 163). 
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           O trabalho em equipe, a que se refere o autor, vai além dos membros da escola, refere-

se à comunidade de pais, empresários, profissionais liberais e outros. A administração local 

ou administração da escola deve analisar “de que modo os talentos existentes na comunidade 

envolvente podem ser postos a serviço da melhoria da educação” para garantir as condições 

propícias para um ensino eficaz (Delors,1999:165). 

Analisando  o  mesmo relatório,   Duarte afirma  que 

 

“Considerando a competição indispensável ao progresso (impossível 
deixar de ver aqui o tão propalado lema neoliberal da necessidade de 
desregulamentação do mercado, com vistas ao estímulo da 
competitividade e do aumento de produtividade), a comissão mostra-se, 
entretanto, preocupada com a igualdade de oportunidades. Mas o texto 
do relatório revela, em outros momentos, que a inexistência de tal 
igualdade não é desconhecida da comissão e também não o é o fato de as 
desigualdades estarem acentuando-se. As desigualdades econômico-
sociais refletem-se na desigualdade de acesso ao conhecimento. Mas tal 
desigualdade é vista pela comissão como decorrência da tensão entre o 
crescimento do conhecimento e a limitada capacidade de sua absorção 
pelos indivíduos. A saída passa a ser a de atribuir à escola a tarefa de 
preparar os individuos para estarem sempre aptos a aprender aquilo que 
for necessário em determinado contexto e momento de sua vida. A saída 
é o "aprender a aprender". E, finalmente, admitindo implicitamente a 
incompatibilidade entre a lógica objetiva da reprodução do capital em 
escala mundial e a necessidade de valores éticos que orientem as ações 
humanas, a comissão exorta, de forma singela e beirando o pieguismo, a 
uma busca de conciliação entre o espiritual e o material” (2000:53 ) 
 

Essa dimensão é reafirmada, mais uma vez, ao colocar nas mãos da comunidade 

local o sucesso das reformas educativas. Segundo o Relatório Delors (1999, 25-26), “são três 

os atores  principais que contribuem para o sucesso das reformas educativas: em primeiro 

lugar, a comunidade local, em particular, os pais, os órgãos diretivos das escolas e dos 

professores; em segundo lugar, as autoridades oficiais; em terceiro lugar, a comunidade 

internacional”. 
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Cabe se perguntar sobre quais as “reformas educativas” e “grandes melhorias” a que 

estão se referindo. No Relatório Delors, o próprio espírito democrático está sendo evocado para 

escola não para a participação na construção de um plano educacional coletivo, mas como 

modelo e garantia da sustentação financeira às reformas e melhorias. Diante disso, subentende-

se que as reformas propostas são imperativas decorrentes do sistema econômico. 

Dessa forma, os PCN recuperam a concepção da autonomia da escola  segundo os 

pilares educacionais propostos pela UNESCO (Relatório de Delors) , especialmente no 

"aprender a viver juntos". E para que consigam viver juntos diante das condições oferecidas 

para serem administradas e executadas, o relatório supõe “uma gestão inteligente e 

apaziguadora dos inevitáveis conflitos”. 

              Além disso, o pressuposto da autonomia escolar torna-se limitado, na prática, pelo 

caráter que tem sido atribuído à descentralização, qual seja, o de “uma redistribuição de 

tarefas administrativas e não uma redistribuição do poder, pois as decisões políticas 

permanecem concentradas em setores superiores da administração”(apud Figueiredo,2001: 

27).  Portanto, a autonomia, tanto para a Escola quanto para o aluno, ficou subordinada a 

recursos financeiros, dos quais depende esse novo paradigma pedagógico e administrativo, 

para que só assim possa se concretizar dentro da realidade educacional brasileira. 

Se fosse concebida de forma mais democrática, a descentralização certamente 

representaria maiores possibilidades de participação e conseqüente democratização dos 

processos educacionais, portanto, maiores possibilidades de realização dos interesses e 

demandas populares.  

O que se tem percebido, ao contrário, é que a referida racionalidade econômica - da 

qual estão impregnadas as políticas públicas e a ação estatal, grosso modo - pressupõe uma 

estratégia de privatização tanto dos ‘espaços de exercício do poder’ quanto dos ‘meios 

necessários para tal’, incluindo-se aí, além das políticas públicas propriamente, todos os 

recursos materiais e humanos envolvidos, como apontamos anteriormente. 
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               Segundo Figueiredo (2001), é preciso destacar que o Banco Mundial ao priorizar a 

gratuidade da Educação Básica, tem como maior desafio a promoção ao acesso escolar, a 

eqüidade, a qualidade e a autonomia da escola. No que diz respeito à autonomia considerada 

como parâmetro de qualidade, está relacionada à capacidade da escola em alocar seus 

próprios recursos, de acordo com as condições locais e principalmente ter o auxílio dos pais e 

da comunidade em geral para a resolução de seus problemas. A autonomia que também é um 

desafio para o Banco Mundial e que aparece nas gestões dos governos estaduais, refere-se à 

esfera da produção e, portanto, deve ser concebida com os princípios da racionalidade e 

eficiência no desenvolvimento dos recursos; da produtividade atendendo aos valores do 

mercado e às propostas políticas presentes nos currículos e livros didáticos, para a formação 

da cidadania burguesa, e preparação para o trabalho.  Essas   orientações do Banco Mundial36 

podem  ser  conferidas  pelo  trecho a seguir, 

 

“Uma maior orientação aos resultados significa determinar as 
prioridades da educação em maior medida mediante as análises 
econômicas e o estabelecimento de normas e utilizar mais as 
avaliações de aprendizagem para medir o rendimento. (...) para vigiar 
o que aprendem os alunos. A normas, os programas de estudo e a 
vigilância tem máxima eficácia quando estão vinculados diretamente 
mediante os incentivos apropriados. (...) se pode utilizar uma 
variedade de indicadores de rendimento, entre eles as provas e exames, 
ainda que não exclusivamente. Qualquer que seja a medida que se 
utilize (...) o que se examina tem que ser o que se ensina. (...) Os 
exames públicos orientados para melhorar a qualidade não podem ser 
os mesmos que têm fins de seleção, já que estes últimos não levam em 
conta as necessidades da maioria dos alunos que não avançaram para o 
próximo nível de ensino (...) As avaliações do rendimento tem 
aplicações de política e aplicações pedagógicas. (Banco Mundial  apud  
Figueiredo,2001: 27) 

 
36 Tradução de  Figueiredo (2001). Banco Mundial, Prioridades y Estrategias para la Educación: Estudio 
Sectorial del Banco Mundial – Versão Preliminar. Washington DC. Mayo 1995: 100. 
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                 Sob tal perspectiva neoliberal, os sistemas educacionais contemporâneos não 

enfrentam uma crise de democratização, mas uma crise gerencial. Esta crise promove, em 

determinados contextos, certos mecanismos de “iniqüidade” escolar, tais como: a evasão, a 

repetência, o analfabetismo funcional etc. O objetivo político de democratizar a escola está 

assim subordinado ao reconhecimento de que tal tarefa depende, inexoravelmente, da 

valorização de uma profunda reforma administrativa, do sistema escolar orientada pela 

necessidade de introduzir mecanismos que regulem a eficiência, a produtividade, a eficácia, 

em suma: a qualidade dos serviços educacionais.(Gentili,1997) 

                   Vejamos  então , 

 

“O financiamento público pode-se utilizar para promover a autonomia 
e a responsabilidade. O sistema exato de financiamento da educação 
pública, consiste em obter admissão através dos impostos gerais e 
distribuir os gastos de forma centralizada, através de pagamentos 
diretos pelos insumos, tais como pagamento dos professores e livros 
de texto. Quanto maior controle tem as próprias escolas sobre a 
distribuição dos recursos, maiores serão as possibilidades para que o 
ensino seja mais eficaz. E quanto maior for a participação das famílias, 
maiores serão os incentivos para que as escolas melhorem a 
qualidade.”(Banco mundial  apud  Figueiredo,2001:29) 

 

Analisando  as  orientações  do  Banco Mundial para o ensino superior, comenta 

Chauí:   

 

 “Que significa, então, passar da condição de instituição social á de 
organização social? Ou, para usarmos o vocabulário preciso da Escola de 
Frankfurt, o que significa passar da condição de instituição social à de 
entidade administrada? O movimento do capital tem a peculiaridade de 
transformar toda e qualquer realidade em objeto do e para o capital, 
convertendo tudo em mercadoria destinada ao mercado e por isso mesmo 
produz um sistema universal de equivalências, próprio de uma formação 
social baseada na troca de equivalentes ou na troca de mercadonas pela 
mediação de uma mercadoria, o dinheiro como equivalente universal”. 
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(2001: 185) 
 

A  prática  contemporânea da administração parte de dois pressupostos: o de que 

toda dimensão da realidade social é equivalente a qualquer outra e por esse motivo é 

administrável de fato e de direito, e o  de que os princípios administrativos são os mesmos em 

toda parte porque todas as manifestações sociais, sendo equivalentes, são regidas pelas 

mesmas regras.   Em outras palavras, a administração é percebida e praticada segundo um 

conjunto de normas gerais desprovidas de conteúdo particular e que, por seu formalismo, são 

aplicáveis a  todas as manifestações sociais. Segundo Chauí (2001), uma sociedade de 

mercado produz e troca equivalentes  e suas instituições são por isso mesmo, equivalentes 

também.  Segundo a autora, é isso que se costuma batizar de "tecnocracia", isto é, aquela 

prática que julga ser possível dirigir a educação segundo as mesmas normas e os mesmos 

critérios com que se administra uma montadora de automóveis ou uma rede de 

supermercados. 

Sabe-se, contudo, que privatizar não é, necessariamente, sinônimo apenas de vender 

ou devolver/delegar às instituições privadas a exploração de espaços ou a responsabilidade 

por determinados serviços e/ou funções que até dado momento eram de responsabilidade 

estatal. A expressão também pode significar a negação/exploração do universal, coletivo, em 

benefício do particular, pessoal;  a concepção e destinação de uma ação/política pública com 

interesses ou fins particulares;  fazer uso dos espaços e bens públicos com fins privados ou 

privatizantes;  restringir o acesso ao que é de interesse e/ou de direito público, condicionando-

o a algum tipo de pagamento, por parte do usuário, como se fosse uma mercadoria;  enfim, 

ressignificar a  res pública como se esta fosse uma extensão da esfera privada.  São, pois, 

várias e sutis as formas a partir das quais tem-se dado a privatização do público, sendo o 

Estado não o seu guardião, mas o seu algoz.   

É difícil não identificarmos aqui um direcionamento de cunho político, avesso a um 

autogerenciamento mais efetivo em relação à educação, cuja intenção pretende estabelecer 
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caminhos muitos bem definidos aos professores, de forma que todos os educandos tenham 

acesso obrigatório aos conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como 

necessários ao exercício da cidadania, para então ingressar “harmoniosamente” nas novas 

exigências do mundo do trabalho, atadas à competição e à excelência, em colaboração ao 

progresso científico e avanço tecnológico. Nesta concepção, ser cidadão significa ter acesso 

aos novos conhecimentos impetrados pelo mundo contemporâneo, sim, mas ressaltados 

apenas em seu caráter instrumental, ou melhor, significa dar entrada aos educandos no que 

seria muito mais a unilateralização do conhecimento em termos do que nos é oferecido pelo 

mundo contemporâneo. Por este motivo, aqueles que nos seguem orientando o melhor 

caminho, acham-se no direito de impugnar a escola pública pelos altos níveis de evasão e 

repetência nos últimos anos. 

A reconversão de conceitos até aqui abordada, é considerada por Gentili (1995: 230) 

(...) uma reconversão qualitativa das formas culturais e ideológicas a partir das quais se 

definem e interpretam as noções de ‘democracia’ e ‘direito’. Entende o autor que o 

neoliberalismo busca redefinir tais conceitos, reduzindo-os à mera formulação 

discursiva,vazia de referência à justiça e à igualdade. O caráter dualizado inerente ao 

capitalismo apresenta-se, nesse modo de acumulação, com uma evidente normalidade, que 

regula o caráter competitivo das sociedades e, portanto, a divisão entre integrados e excluídos 

é legitimada pelas ideologias meritocráticas e do individualismo competitivo. O princípio do 

mérito, basicamente uma norma de desigualdade, é, então, apresentado como uma norma de 

igualdade: 

“(...) consagra a divisão social dualizada, ao mesmo tempo em que a 
transforma em uma meta a ser conquistada. Semelhante esquema 
questiona a noção mesma de “cidadania” (ou melhor, dá-lhe um novo 
significado, esvaziando-lhe o conteúdo democrático). Assim sendo, 
também descarta a necessidade de existência dos direitos sociais e 
políticos, os quais, no programa neoliberal e neoconservador, só 
serviram para difundir um certo clima social de acomodação e 
desrespeito pelo esforço e pelo mérito individual. A sociedade dualizada, 
característica do pósfordismo, é uma sociedade sem cidadãos ou, se vale 



 159

  

aqui a ironia,com alguns membros mais “cidadanizados” que outros. O 
que, definitivamente, nega o sentido mesmo que a cidadania deveria 
possuir em uma sociedade democrática. Daí que, em seus discursos, 
neoconservadores e neoliberais tenham maior predileção pelas 
referências aos “consumidores” que aos cidadãos. Simplesmente porque 
“consumidor” remete, sem tanta retórica, a um universo naturalmente 
dualizado e segmentado: o mercado.” (Gentili, 1995: 234-235) 

 

A preocupação do autor se dá em desvendar a estratégia do neoliberalismo, que 

busca transformar o senso comum sobre o qual se baseia (...) “a potencial democratização da 

educação pública e a existência de um modelo institucional voltado para a garantia da 

efetivação de tal direito: a escola pública das maiorias” (Gentili, 1995:250). 

Tal  perspectiva, como  bem  descreve Mclaren (1997)  , aponta  para  a  função  

dupla  da  ideologia:  uma  função  positiva  que é   oferecer os conceitos, categorias,imagens  

e  idéias  por  meios  dos  quais   as  pessoas   dão  sentidos  ao  seu  mundo  social  e  político, 

formam projetos, chegam  a  uma  certa  consciência do  seu  lugar  no  mundo, e  nele agem; 

e  uma  função  negativa  que   ‘refere-se  ao  fato  de  que  todas  essas  perspectivas  são  

inevitavelmente  seletivas, isto é , são  estabelecidas  a  partir  de  relações  sistematicamente  

assimétricas  de  poder  institucional (dominação), que  privilegiam  alguns  grupos  sobre  

outros.  Dessa  forma,  a  ideologia  torna-se  hegemônica, institucionalizada  pela sociedade 

dominante, destituída  de  poder  oposicional, apresenta interesses  privados  como  bem  

públicos, o  senso  comum  como  verdade  universal.  A  ideologia  sob tal   perspectiva  atua  

de  forma  diferenciada.  Atua por legitimação,  onde  o  sistema  de  dominação   é  

sustentado   por  ser  representado  como  legítimo   ou  justo  e  digno  de  respeito:  os  

interesses   das  classes  dominantes  são  vistos  como  representativos  de  toda  comunidade.   

Outro conceito escolhido  por esse  estudo e  bastante desgastado  diz  respeito  a  

noção de  cidadania. 

Na atual conjuntura política nacional e internacional, o tema da cidadania também 

passou  a  ser  apropriado  pelo discurso neoliberal, vindo a assumir um relevo crescente, 
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integrando-se num conjunto de preocupações gerais das políticas sociais e econômicas, 

nomeadamente questões de coesão social, mobilidade, emprego, economia e informação.  

Para  o   tratamento  dado  à  cidadania nos PCN, o documento introdutório  

menciona-se, brevemente, "...a necessidade de construir uma escola voltada para a formação 

de cidadãos...".(MEC,1998a:05) Em segundo lugar, retoma, de fato, a idéia que se define 

como central nestas funções  listadas à escola. Recorrendo-se, para tanto, ao eufemismo de 

um "novo milênio", antecedido por transformações tecnológicas, econômicas e sócio-culturais 

cruciais deste inicio de século XXI, necessários para  o novo  papel da educação. 

Não obstante, em  busca de unidade, propugna ênfase numa diversidade, revelando 

algumas  intenções específicas que orientaram este projeto curricular e que serão reiteradas, 

buscando justificar-los e consolida-los, no decorrer do documento: 

 " Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados procurando, 
de um lado, respeitar diversidades regionais, culturais, políticas 
existentes no país e, de outro, considerar a necessidade de construir 
referências nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões 
brasileiras. Com isso pretende-se criar condições, nas escolas, que 
permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos 
socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da 
cidadania".( MEC, 1998a: 06 )  

               Se a "formação de cidadãos" constitui-se num dos objetivos, seus contornos 

começam a se delinear na afirmativa que se segue: 

 "... Vivemos numa era marcada pela competição e pela excelência, em 
que progressos científicos e avanços tecnológicos definem exigências 
novas para os jovens que ingressarão no mundo trabalho. Tal demanda 
impõe uma revisão dos currículos..." . (MEC, 1998a:06 ) 

Desse ponto de vista, o conceito de cidadania assumirá, porém, neste contexto, um 

sentido bastante particular. Trata-se aí de entender o exercício da cidadania no âmbito da 

sociedade brasileira contemporânea como necessária e inevitavelmente vinculado às novas 

demandas postas pelo processo de inovação tecnológica da base produtiva industrial.  Ou seja, 
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além de sujeito possuidor de direitos e consciente de sua prerrogativa de fazer valer tais 

direitos, o atual e o futuro trabalhador para vir a tornar-se efetivamente cidadão deve 

encontrar-se apto a dar uma contribuição eficaz ao desenvolvimento econômico do país: 

 

“Estabelecendo-se um paralelo entre a análise da conjuntura mundial (...) 
e a conjuntura brasileira podemos dizer, em linhas gerais, que: neste 
final de milênio, a sociedade brasileira vive um momento de rápidas 
transformações econômicas e tecnológicas, ao mesmo tempo em que 
os avanços na cultura e na educação transcorrem de forma bastante 
lenta.  Em função de uma economia dependente, não se desenvolveu 
uma cultura e um sistema educacional que pudessem fortalecer a 
economia, fazendo-a caminhar para a auto-suficiência; embora a 
‘modernização’ no Brasil tenha acontecido de forma surpreendentemente 
rápida, pela importação de bens tecnológicos, ela não se fez acompanhar 
da construção de uma consciência em torno de um desenvolvimento 
auto-sustentado; (...) situações conflituosas foram emergindo, como 
válvula de escape das injustiças acumuladas nos planos econômico e 
social: violência no campo e na cidade, segregação entre grupos sociais, 
preconceitos de vários tipos, consumo de drogas; (...) o exercício da 
cidadania, que pressupõe a participação política de todos na definição de 
rumos que serão assumidos pela nação e que se expressa não apenas na 
escolha de representantes políticos e governantes, mas também na 
participação em movimentos sociais, no envolvimento com temas e 
questões da nação e em todos os níveis da vida cotidiana, é prática 
pouco desenvolvida entre nós; o aumento do desemprego e as mudanças 
no mundo do trabalho é outro aspecto que aflige a sociedade brasileira 
que demonstra preocupação com o grande contingente de jovens que, 
mesmo com alguma escolarização, estão mal preparados para 
compreender o mundo em que vivem e nele atuar de maneira crítica, 
responsável e transformadora, e, especialmente, para serem absorvidos 
por um mercado de trabalho instável, impreciso e cada vez mais 
exigente. 
(...) 
A sociedade brasileira demanda uma educação de qualidade, que 
garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos 
autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com 
competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que 
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vivem e na qual esperam ver atendidas suas necessidades individuais, 
sociais, políticas e econômicas.” (MEC, 1998a: 19-21) grifos nossos 

 

A cidadania, portanto, deve ser exercida “com competência”; o indivíduo real ou 

potencialmente produtivo deverá possuir aquelas qualidades necessárias ao bom andamento 

da  produção ou não poderá ser considerado plenamente cidadão no quadro de uma sociedade 

transformada no sentido da modernização econômica, política e social.O caráter adaptativo 

dessa pedagogia está bem evidente. Trata-se de preparar os indivíduos formando as 

competências necessárias à condição de “empregado”. Segundo  Duarte (2001), aos 

educadores caberia conhecer a realidade social não para fazer a crítica a essa realidade e 

construir uma educação comprometida com valores democráticos, mas sim para saber melhor 

quais competências a realidade social está exigindo dos indivíduos  em termos de capacidade 

de encontrar novas formas de ação que permitam melhor adaptação aos ditames da sociedade 

capitalista. 

Não é demais aqui recorrermos  a entrevista dada por Perrenoud, na qual a certa altura 

ele afirma o seguinte: 

“A descrição de competências deve partir da análise de situações, da 
ação, e disso derivar conhecimentos. Há uma tendência em ir rápido 
demais em todos os países que se lançam na elaboração de programas 
sem dedicar tempo em observar as práticas sociais, identificando 
situações na quais as pessoas são e serão verdadeiramente 
confrontadas. O que sabemos verdadeiramente das competências que 
têm necessidade, no dia-a-dia, um desempregado, um imigrante, um 
portador de deficiência, uma mãe solteira, um dissidente, um jovem da 
periferia?” (Perrenoud, 2000:23) 

 

                  O caráter adaptativo dessa pedagogia está bem evidente. Citamos aqui essas 

passagens de Perrenoud para mostrar que não se trata de uma rotulação apressada de nossa 

parte, pois segundo Duarte (2001), o  referido autor tem influenciado bastante os gestores 

educacionais brasileiros, divulgando propostas em torno de  sua “Pedagogia das 
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Competências”. Assim sendo, a “Pedagogia das Competências” é integrante de uma ampla 

corrente educacional contemporânea que defende a idéia que a educação deve preparar os 

indivíduos para acompanharem a sociedade em acelerado processo de mudança.   O próprio  

Perrenoud afirma que “a formação de competências exige uma pequena ‘revolução cultural’ 

para passar de uma lógica do ensino para uma lógica do treinamento (coaching), baseada em 

um postulado relativamente simples: constroem-se as competências exercitando-se em 

situações complexas” (Perrenoud, 1999: 54). 

Dessa forma, o controle transforma o trabalho docente num compromisso de 

responsabilidade individual absoluta. Os docentes são convocados a uma “missão quase 

sagrada” de educar as novas gerações para um futuro competitivo, pragmático e seletivo, cujo 

sucesso depende do trabalho criativo de ensino que cada professor pode e deve realizar. 

A formação do aluno da escola brasileira, ao ter como objetivo também a educação 

para uma determinada forma de compreensão e exercício da cidadania, diz respeito, em nossa 

opinião, a um projeto de construção de uma sociedade de novo tipo, isto é, uma sociedade 

mais de acordo com os rumos e demandas apontados e postos pelas transformações 

contemporâneas das formas de produção: 

 

“O perfil do trabalhador vem sofrendo alterações, e em pouco tempo a 
sobrevivência no mercado de trabalho dependerá da aquisição de novas 
qualificações profissionais.  Cada vez mais torna-se necessário que o 
trabalhador tenha conhecimentos atualizados, iniciativa, 
flexibilidade mental, atitude crítica, competência técnica, capacidade 
para criar novas soluções e para lidar com a quantidade crescente 
de novas informações, em novos formatos e com novas formas de 
acesso.  A tendência mundial é de que tarefas mecânicas sejam 
realizadas por máquinas. 
Com certeza, a educação pode contribuir para diminuir diferenças e 
desigualdades, na medida em que acompanhar os processos de 
mudanças, oferecendo formação adequada às novas necessidades da 
vida moderna. 
As demandas atuais exigem que a escola ofereça aos alunos sólida 
formação cultural e competência técnica, favorecendo o 
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desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes que 
permitam a adaptação e a permanência no mercado de trabalho, 
como também a formação de cidadãos críticos e reflexivos, que possam 
exercer sua cidadania ajudando na construção de uma sociedade mais 
justa, fazendo surgir uma nova consciência individual e coletiva, que 
tenha a cooperação, a solidariedade, a tolerância e a igualdade como 
pilares.”  (MEC, 1998a: 138) grifos nossos. 

 

Podemos ver assim que, para além de seus objetivos educacionais imediatos, os 

projetos e programas do MEC têm a intenção de constituírem-se também em uma iniciativa 

que venha a contribuir para o estabelecimento de um “clima” propício à construção de um 

novo padrão de participação político-social do conjunto da população brasileira. 

Apesar da aparente fragmentação das iniciativas de intervenção na realidade 

educacional brasileira promovidas contemporaneamente pelo Estado, através do Ministério da 

Educação, defendemos o ponto de vista de que tais iniciativas constituem uma política 

educacional digna deste nome, na medida em que realizam-se em conformidade à uma 

determinada concepção diretiva bastante clara, qual seja, a da formação de uma força de 

trabalho (ou se se preferir: de um “exército industrial de reserva”) adaptada às transformações 

ora correntes na base da produção econômica nacional, bem como, concomitantemente, do 

estabelecimento de um novo padrão ideal de vivência das relações sócio-econômico-políticas 

que estruturam a sociedade. 

Parte-se aí do entendimento de que frente às mudanças da base produtiva e da 

sociedade (processo de reorganização das formas e métodos de produção, por um lado, e 

processo de ampliação dos canais democrático-formais de participação, por outro) 

contemporaneamente em nosso país, deveriam ser formados não apenas futuros “técnicos de 

fábrica”, mas sim futuros “cidadãos trabalhadores” (“produtivos”; “competentes”).   Isto 

é, a formação “técnica” da força de trabalho - determinado patamar de escolaridade; 

determinados conhecimentos profissionais imediatos - não poderia ser separada, nestes novos 

tempos, de uma “aprendizagem” de certos comportamentos e atitudes conformes à um 
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determinado padrão de convivência na sociedade, marcado pela tolerância e pelo respeito às 

regras características de uma formação social efetivamente democrática (dentro, é claro, dos 

limites definidos pela “ordem natural das coisas” da ideologia liberal). 

Considerando tais problematizações e suas implicações com o contexto 

contemporâneo mundializado/globalizado, cabe discutir as interfaces entre ética    e  cidadania 

neste projeto curricular nacional, para a educação e escolas brasileiras. 

             Como observamos,  a ética do livre mercado contrapõe-se à ética pública de acordo 

com a concepção de que o mercado constitui a alternativa à “educação como monopólio 

público” com base no pressuposto do auto-interesse individual e racional como uma qualidade 

universal da natureza humana que expressa-se no mercado (Gentili, 1995).  

Ainda de acordo com a crítica à visão neoliberal, a perspectiva de mercado atribui 

um valor instrumental à educação que se opõe à perspectiva de direito, segundo o conceito 

amplo de cidadania que abarca três ordens de direito: civis, políticos e sociais, conforme 

estabelecido na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1949 (Couvre, 1991). 

Dentro da crítica ainda, a perspectiva neoliberal impõe o ajuste da educação ao mercado 

pressupondo uma noção de liberdade definida de acordo com as necessidades de acumulação 

do capital e que produz políticas antidemocráticas desintegradoras do direito à educação e do 

aparato institucional que garante a concretização desse direito social, e materializa-se na 

escola pública (Gentili, 1995). Essa tendência antidemocrática, segundo o autor, advém do 

fato de que o mercado não é neutro e que, por isso, ele beneficia algumas classes em 

detrimento de outras.  

Tal característica mostra o “caráter dual” da sociedade que, de acordo com as 

representações ideológicas, forjadas sob a hegemonia neoliberal, divide-a entre “ganhadores” 

e “perdedores” e legitimada pelas ideologias meritocráticas  e do individualismo competitivo 

na idéia de aptidões naturais das pessoas. 

No documento introdutório aos PCN, esse intento se evidencia: 
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"A questão central das preocupações éticas é a análise dos diversos 
valores presentes na sociedade, a problematização dos conflitos 
existentes nas relações humanas quando ambas as partes não dão conta 
de responder questões complexas que envolvem a moral e a afirmação 
de princípios que organizam as condutas dos sujeitos sociais. Na escola, 
o tema ética se encontra nas relações entre os agentes que constituem 
essa instituição, alunos, professores, pais, e também nos currículos, uma 
vez que o conhecimento não é neutro impermeável a valores de todo 
tipo" (MEC, 1998a: 66). 
 

 

A  citada   passagem dos PCN, apresenta orientações  e  valores  na tentativa de 

construir de uma estratégia de mascaramento a partir de  uma   mistura de princípios distintos 

para convencer harmoniosamente o leitor. Podemos dizer a uma criança numa aula de 

Geografia  das belezas do campo,das nuanças de verde na floresta, da imensidão do oceano e, 

no entanto, omitir as contradições e confiná-la num apartamento deixando tudo isto por conta 

da sua imaginação.  Desse modo,  a utilização de certos conceitos antropológicos distorcidos 

tornou-se estratégia da realidade educativa, impossibilitando a compreensão dos universos 

culturais distintos na  sociedade de consumo. 

Certamente uma boa parte das pessoas envolvidas com educação daria sua palavra 

de elogio frente a estas afirmações valorativas, porque encerram, em certo sentido, o ideal que 

cultivam. No entanto, sabemos que a apropriação dos discursos, inclusive dos discursos 

democráticos, está em moda nos dias de hoje. Oferecer ética  e  cidadania como tema 

transversal, numa época que busca o consenso a todo custo, parece ser a saída mais plausível. 

Propor uma pedagogia em que o conhecimento se construa a partir de um processo – 

considerando o aprendiz como sujeito de sua aprendizagem, diferenciado daquele de cunho 

tradicional, de pura “decoreba” – induz à adesão imediata. Pressupondo isto tudo, por que 

deveríamos colocar em questão um ambiente escolar em que se prioriza a formação ética e 

cidadã das crianças? 
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No sentido de depurá-la e desmitificá-la  e aprofundar a análise do seu significado 

filosófico e político através da distinção entre cidadania ativa e cidadania consumidora. Desse  

modo, no  campo  político, temos  a  dissociação do  conceito. O  sentido  histórico  é  

substituído  pelo  mais  prático. 

Vejamos, por exemplo,  como o conceito de “consumidor” é fundamental na 

economia capitalista, pois tudo está em função dele. As modernas teorias de administração de 

empresas dizem que o negócio das empresas é a satisfação de clientes. O que não podemos 

esquecer é que “consumidor” não é sinônimo de cidadão ou de ser humano. Consumidor é o 

indivíduo que tem recursos financeiros para entrar no mercado, excluindo-se as pessoas sem 

condições financeiras. Assim, as mercadorias não são destinadas à satisfação das necessidades 

e desejos da população, mas sim dos consumidores. 

Coadunando com nossa idéia, temos a esclarecedora  contraposição que Emir Sader  

faz entre cidadão e consumidor: 

 

“O cidadão é sujeito de direitos. O consumidor se constitui como sujeito 
conforme seu poder de compra. O mercado não reconhece direitos, 
reconhece poder de compra. Sei a quem reclamar se meu direito à 
propriedade é atingido. Mas não tenho a quem reclamar se meu direito 
ao trabalho é atingido”.(2000:173) 

 
Nessa perspectiva, também os desejos são reduzidos a objetos de consumo, e o ser 

humano-desejante é limitado a um consumidor que compra sob os ditames da “moda” 

impostos pelo mercado. Mas, essa coisificação das relações não ocorre somente no campo 

econômico, pois uma das características do capitalismo é a expansão da lógica econômica a 

todas as dimensões da vida humana. 

Dentro deste contexto, a privatização ao transformar a educação num objeto de 

consumo individual, acaba sendo uma forma de controle social. Na medida em que os espaços 

públicos de discussão vão sendo cada vez mais reduzidos. Assim, a educação deixa de ser 
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vista como um direito do cidadão e passa a ser entendida como um produto que pode ser 

adquirido no mercado pelo consumidor. 

Sobre a questão da qualidade, cabe lembrar que quando o governo editou os PCN, o 

fez alegando que serviriam para melhorar a qualidade do ensino nas escolas. Além disso, a 

educação, na perspectiva neoliberal, é um importante instrumento de controle social, através 

do qual, procura-se estabelecer uma certa hegemonia no campo do pensamento. Como afirma 

Tomaz Tadeu: “ Há um esforço de alteração do currículo não apenas com o objetivo de dirigi-

lo a uma preparação estreita para o  local de trabalho, mas também com o objetivo de preparar 

os estudantes para aceitar os postulados do credo liberal. “( Silva, 1997:12). 

Ao fazerem a análise preliminar do documento introdutório dos PCN, os  

professores da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

esclareceram a proclamada não obrigatoriedade  dos  PCN e  assim se expressaram: 

 
“Em primeiro lugar, como se pode observar em vários estados, os PCN 
vêm de fato sendo implantados como se fossem obrigatórios, através, 
sobretudo, das secretarias estaduais de educação. Não se trata de mera 
divulgação dos PCN, como seria de se esperar se eles estivessem sendo 
realmente tratados como orientações a serem optativamente adotadas. A 
forma como se vem fazendo sua implantação aponta para um processo 
que é, na verdade, compulsorio. Numa situação de adoção voluntária e 
optativa os métodos certamente seriam outros. 
Em segundo lugar, mesmo que as autoridades federais da educação 
envolvidas na questão tivessem tomado todas as precauções para que os 
PCN não se tornassem compulsórios, o que não parece ter sido o caso, 
seria ingenuidade supor que uma política (lesse tipo, formulada por um 
órgáo governamental com poder de imposição, com tudo que está 
implicado nesse poder (sanções, rituais de autoridade, recompensas, 
concessão ou negação de recursos, financiamentos, etc.), não fosse se 
tornar, na prática, compulsória. Seria preciso exercer uma força contrária 
muito grande, se a não-obrigatoriedade fosse realmente a meta. Em 
suma, todo o texto introdutório dos PCN se divide entre, de um lado, 
uma autoproclamação retórica do seu caráter de "possibilidade" e "não-
obrigatoriedade" e, de outro, uma clara e forte inclinação prescritiva, 
evidente tanto no desdobramento minucioso de "conteúdos" e "ob-
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jetivos" quanto no emprego de expressões categóricas e universalizantes 
"é preciso”... , e “indiscutível”...,e“necessário...","impossibilita...”. 
(UFRGS, 1999:114) 

 

 

O abandono das teses da democratização e da igualdade não se dá pura e 

simplesmente por uma opção teórica ou política, mas, sim por intermédio de  uma 

metamorfose dos conceitos componentes de um sistema de legitimação que acompanha as 

transformações políticas, sociais e econômicas da atualidade, os quais, segundo as análises de 

Appay (1997), produzem um efeito social de “embaralhamento”, de “ofuscamento” e, até, de 

“paralisia” do pensamento e, conseqüentemente, da reação individual e coletiva. 

No texto intitulado "Os Delírios da Razão: crise do capital e metamorfose conceitual 

no campo educacional," Frigotto (1995) objetiva evidenciar como muitos conceitos e 

categorias se metamorfoseiam, dificultando a compreensão da profundidade e da perversidade 

do capitalismo neste final de século. Esses conceitos, na visão de Suarez (1995), 

conjuntamente com valores, representações e imagens, têm o propósito de deslocar os 

conteúdos culturais e políticos implicados em noções modernas como “cidadania”, “bem 

comum”, “democracia” e “educação pública”, substituindo-os por outros, produzidos no 

quadro da “ética do mercado do livre consumo”. 

 
“A elaboração e concretização de medidas efetivas e pontuais, destinadas 
a transformar materialmente o aparato institucional da escola e sintonizá-
lo com o “novo” ordenamento político e econômico, exigem uma 
mudança cultural. Têm como condição de possibilidade e como 
ferramenta a dissolução de representações ancoradas no imaginário 
social acerca das vantagens conquistadas, após anos de luta, pela 
democratização da vida social e política, e construídas historicamente 
em detrimento do interesse individualista, da competição selvagem e do 
lucro indiscriminado prometidos pelo mercado entregue à sua própria 
legalidade (ou seja, sem ajustamento e controle públicos). O horizonte 
da ofensiva neoliberal é, então, substituir a legitimidade e o consenso 
edificados sobre estes significados por outro consenso e outra 
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legitimidade, que incorporem como centrais (e talvez únicos) os valores 
próprios da empresa, da competitividade, da mensurabilidade e do lucro. 
Torna-se imperativo substituir a ética pública, cunhada coletivamente 
pelo combate cívico e democrático, por uma ética do livre mercado, 
importada sem mediações do mundo empresarial e que supõe a 
supressão da política.” (Suarez, 1995: 255) 

 

Em suma,  o atual projeto educacional é expressão da combinação entre a violência 

do dinheiro e a violência da informação aliadas à produção de uma visão ideológica do 

mundo,  visando resultados e dispensando a reflexão para reforçar a aceitação de uma 

existência instrumentalizada. Dessa concepção de educação e de sua prática correspondente, 

tem-se como provável  resultado uma profissionalização precoce, a fragmentação da 

formação, uma educação diferenciada de acordo com níveis de qualidade e a tendência de 

privatização do processo educacional, anulando as conquistas sociais dos últimos séculos. “A 

escola deixará de ser o lugar de formação de verdadeiros cidadãos e tornar-se-á um celeiro de 

deficientes cívicos.”  (Santos, apud Figueiredo, 2001: 31)                 
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CAPITULO  4 - Geografia e ensino: os Parâmetros Curriculares de Geografia 

em discussão. 
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4.1 O  ensino de  geografia: situações e  tendências 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ensino de geografia, assim como a educação em geral, vem atravessando um 

período de  mudanças, inquietações  e  crise. Os dados relativos ao analfabetismo, evasão 

escolar e repetência evidenciam uma sociedade ainda bastante aquém do aceitável em termos 

de qualificação educacional. Os problemas de aprendizagem têm gerado inúmeros estudos, 

nos quais os pedagogos questionam os métodos tradicionais de ensino, os currículos oficiais, 

enfim, a estruturação da escola como um todo. 

No centro das discussões sobre a geografia encontram-se as novas elaborações 

acerca de seu objeto de estudo e aqui se caminha lentamente para um consenso: seu objeto de 

estudo seria o espaço geográfico. Todavia, as discussões em torno do espaço geográfico estão 

longe de ser bem resolvidas, principalmente porque seu avanço ainda permanece, em boa 

medida, em microcosmos que não se abrem para as outras disciplinas e a cultura em geral. 

Não se consegue travar diálogos com outras áreas, porque os novos discursos geográficos 

causam alguma estranheza e esse fato não tem sido enfrentado adequadamente. O pior é que 

essa estranheza também atinge a própria comunidade dos praticantes da geografia no ensino. 

  



 173

  

                                                

Daí a necessidade, em qualquer trabalho de geografia, que essa discussão se torne nítida e 

seja tratada de maneira clara, sem obscurantismos teóricos que dificultem a comunicação, 

questão-chave em qualquer processo de renovação de idéias. 

No tocante ao ensino de  Geografia, as constatações e denúncias passam por 

questões teórico-metodológicas e político-pedagógicas. Como bem destaca Greco  e  Fonseca 

(2002), os alunos reclamam uma Geografia que, para eles, tenha a ver com o seu presente, 

com a realidade que conhecem um pouco mais de perto. É uma Geografia acabada , 

verdadeira, cujo conteúdo parece distante no tempo, que é apresentada aos alunos. Não 

parece necessitar que eles a repensem:é aceitá-la e consumi-la, quem sabe para quê? 
.  

 

“é desinteressante localizar, mapas, climas, paisagens (...); Pois o motivo 
de não gostar faz eu esquecer, pois eu nunca aprendi e sim decorei”37. 
Ou: “É interessante no conteúdo o estudo das diferentes culturas de um 
país para outro, mas é desinteressante os mapas, as pesquisas, os 
trabalhos, etc. O que gostei de estudar e lembro até hoje é os estados do 
Brasil ”38 (alunos apud Greco e  Fonseca,2002: 10) 

 

Na mesma perspectiva,Vesentini (1993) um dos mais destacados geógrafos  do  

Brasil, justificando a necessidade de reformulação do ensino que hoje é ministrado, questiona 

criticamente o caráter descritivo e compartimentado da geografia escolar, pois esse tipo de 

conteúdo  não considera  o  outro, o sujeito  que conhece  é agente passivo, contemplativo e 

receptivo. Seu papel é o de simples registrador dos estímulos emitidos pelo objeto. Não se 

leva em consideração a interferência do sujeito sobre a análise histórica, tentando-se passar a 

idéia de um conhecimento neutro, destituído de interferência social. E a escola, de um modo 

geral, sempre buscou garantir esses princípios na educação. Raras vezes houve resistências a 

essas concepções ou propostas para mudá-las. 

 
37 Aluna da 8ª série F . 
38 Aluno da 8ª série D.  
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Nas palavras do geógrafo  Francês Lacoste  

"A geografia escolar que foi imposta a todos no fim do século XIX e 
cujo modelo continua a ser reproduzido ainda hoje, quaisquer que 
possam ter sido os progressos na produção de idéias científicas, 
encontra-se totalmente alheada de toda a prática. De todas as disciplinas 
na escola (...), a geografia é, ainda hoje, a única que surge como um 
saber sem a mínima aplicação prática fora do sistema de ensino. (...)No 
entanto, o mestre, o professor, sobretudo dantes, obrigava a 'fazer' 
muitos mapas (...) são imagens simbólicas que o aluno deve desenhar por 
si próprio: dantes era mesmo proibido decalcar, talvez para melhor o 
apreender. A imagem mágica que deve ser reproduzida pelo aluno é, 
antes de mais nada, a da Pátria. Outros mapas representavam outros 
Estados, entidades políticas cujo esquematismo dos caracteres 
simbólicos vem reforçar ainda mais a idéia de que a nação onde vivemos 
é um    intangível (dado por quem?), apresentado como se tratasse não de 
uma construção histórica, mas de um conjunto espacial engendrado pela 
natureza. É sintomático que o termo eminentemente geográfico 'país' 
tenha suplantado, e em todas as matérias, as noções mais políticas de 
Estado, de nação...". (apud  Vesentini,1993:38) 

 

 

Na  opinião  de  Vesentini (1993), difundir uma ideologia patriótica e nacionalista: 

eis o escopo fundamental da geografia escolar. Inculcar a idéia de que a forma Estado-Nação 

é natural e eterna; apagar da memória coletiva as formas anteriores de organização espacial 

da(s) sociedade(s), tais como as Cidades-Estado, os feudos, etc.; enaltecer o nosso Estado-

nação (ou "país", termo mais ligado ao território e menos à história), destacando sua 

potencialidade, sua originalidade, o futuro glorioso que o espera. Numa perspectiva nacional, 

O estudo do Brasil deve começar pela área e formato do território, latitude e longitude, lusos 

horários, etc.; deve destacar sua imensa riqueza natural e nunca esquecer de, ao esboçar o 

mapa, colocar sempre a cidade-capital em seu centro geográfico, no coração do Brasil. Dessa 

forma, sub-repticiamente, Brasil passa a  significar  território e  não  povo  ou  sociedade, e 

governar  passa  a  significar  administrar, gerenciar,  e   nunca  fazer  política  no  sentido  

verdadeiro.   
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Esses questionamentos nos levam a seguinte reflexão: quando perguntamos aos 

alunos para que serve a Geografia, muitos respondem com uma frase simples e direta, “para 

localizar e conhecer os lugares”, reduzindo o conhecimento geográfico a simples localização 

de pontos de referência e descrição de paisagens, demonstrando a apropriação de um 

conhecimento fragmentado e muitas vezes desconectado com a realidade. Este olhar não 

permite uma reflexão sobre a multiplicidade dos fenômenos econômicos, políticos, sociais e 

culturais, que atuam em cada lugar. O ir além, seria ultrapassar a constatação e compreender o 

espaço geográfico na sua complexidade, isto é, reconhecer uma leitura de mundo que 

contextualize os fenômenos, afirmando as diferenças na igualdade; compreendendo que as 

práticas sociais se realizam concomitantemente, em diferentes espaços, ou num mesmo 

espaço onde há tempos diversos, implicando uma complexidade, cuja compreensão requer a 

percepção de uma nova conexão espaço-tempo, tornando-se uma só categoria de análise. 

Isto  posto,  notamos que o processo de renovação da Geografia é complexo e 

desigual no âmbito acadêmico e as relações entre essa esfera e o universo do ensino são 

marcadas por inúmeras dificuldades. Acrescentamos que ele está em andamento e seu ritmo é 

lento.  

Podemos, portanto, dizer que os professores de Geografia estão frente a grandes 

desafios, diante de dificuldades como: a seleção dos conteúdos (a relevância de trabalhar com 

certos conteúdos e outros não), a organização dos programas por série e em última instância, 

entraves teórico-metodológicos relativos à disciplina e à ciência como um todo. Como criar 

um currículo que contemple à diversidade? Como organizar o trabalho em sala de aula dando 

sentido ao que se ensina, apresentando ao aluno uma Geografia que faz parte do seu cotidiano.  

Com  efeito, os professores, minimamente engajados no ofício, fazem inúmeras 

indagações a respeito do ensino-aprendizado da Geografia: 

 

• Qual é o sentido da  geografia? 
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• Para que serve ensinar geografia ? 

• Como romper com a mera reprodução de conhecimentos? 

• Que geografia  ensinar? A geografia descritiva ? Apropriada? Construída? 

• Como fazer o aluno (e também a si mesmo) pensar  geograficamante? 

• Enfim, por que é tão difícil  ensinar geografia ? 

Para que se possa compreender a essência dessa crise do ensino de geografia, é 

necessário que se busquem seus fundamentos na crise dos paradigmas da própria 

Geografia. 
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4.2  O   contexto  de  transição: paradigmas  da  geografia.     

 

 

 

 

 

 

 

Nesta oportunidade, a nossa preocupação restringe-se ao conhecimento geográfico. 

Não é nosso desejo retraçar a evolução histórica desta parcela científica, nem analisar as obras 

e as contribuições dos grandes mestres. O nosso objetivo é oferecer um quadro genérico sobre 

as principais perspectivas que foram predominantes, no transcurso do século XX, no comando 

e na orientação das pesquisas, assim como norteadoras das finalidades propostas para a 

Geografia. A focalização maior se dá sobre as tendências que se mesclam na atualidade, cada 

uma     procurando ser a mais significativa e o “farol” da atividade geográfica. Sob cada 

focalização, a argumentação sempre é a de ser a substitutiva, mostrando ser melhor que as 

precedentes ou as competidoras. Todavia, não se poderá compreender esse debate atual se não 

abordarmos as características da Geografia predominante na primeira metade do Século XX, 

se não tivermos uma visão mais abrangente do seu desenvolvimento no tempo. A fim de 

esclarecer e caracterizar as diversas perspectivas atuantes nos estudos geográficos, 

procuramos estabelecer o seguinte esquema seqüencial em nossa exposição: a Geografia 

Moderna ou “Tradicional” , no qual aparece a formulação da ciência geográfica, depois  a 

continuidade do positivismo e do historicismo nas correntes posteriores da Nova Geografia,da 
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Geografia Humanística e da Geografia Idealista; por último, a influência  do pensamento 

marxista e de outras correntes teóricas pós 68  na   Geografia crítica (a Geografia Radical e a 

Geografia Têmporo-Espacial). 

Apenas como uma situação de contexto, já que não  é   nosso objeto de estudo,  a 

noção de paradigma é antiga e havia preocupado inúmeros filósofos e homens de ciência. 

Todavia, decidiu-se conceder todos os elogios a renovação do conceito atribuida a Kuhn 

(1994), de forma a chamar a atenção para formulações que se revelavam mais convenientes às 

novas direções que se tentavam imprimir a ciência nessa parte do século. 

O termo paradigma é proposto por Thomas Kuhn (1994) físico norte-americano que 

deslocou seu eixo de investigação da física para a história das ciências. O autor coloca o 

conceito de paradigma39 da seguinte forma: "Considero 'paradigmas' as realizações científicas 

universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções 

modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência "(1994:13) 

Comungando de tais paradigmas - leis, teorias, aplicação -, os pesquisadores 

estariam filiados à comunidade científica de seu tempo. Essa tese, apesar de formulada so-

bre as ciências físicas e matemáticas, é válida para as ciências humanas. No fundo, o autor 

critica o conjunto de regras e padrões estabelecidos a que chama de paradigmas, pois 

acredita que eles se impõem aos pesquisadores, conduzindo-os a rejeitar o novo, deixando 

de lado tudo o que não se encaixa nos esquemas científicos preestabelecidos. Diz ele que 

"a ciência normal freqüentemente suprime novidades fundamentais, porque estas 

subvertem necessariamente seus compromissos básicos..." (Kuhn,1994:13) 

Ocorre que, excepcionalmente, o novo, o inesperado, impõe-se de maneira tal que 

não pode mais ser ignorado; então, a comunidade científica obriga-se a formular novas 

 
39 No posfácio dessa obra, o autor reconsidera o termo paradigma  em função de algumas criticas recebidas, 
distinguindo um sentido mais restrito e outro mais geral do termo. No sentido geral. o autor optou pelo termo 
matriz disciplinar , enquanto que a expressão paradigma  foi empregada para nomear todo o conjunto de 
compromissos de pesquisa de uma comunidade científica. 
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bases para a prática científica. É o que o autor denomina de revolução científica. A tese de 

Kuhn, se aplicada à Geografia, serve para ilustrar as transformações por que passam as 

formas tidas como tradicionais de produção do conhecimento geográfico. 

No  entanto, a noção de paradigma tem sido utilizada segundo diferentes critérios 

e acepções, todos mais ou menos condizentes a considerá-lo como uma guia para a 

elaboração de conceitos, teorias e modelos. Fala-se, freqüentemente, de um paradigma 

como expressando uma concepção teórica. O problema está exatamente na identificação do 

paradigma novo que vai, assim, condenar ao olvido o velho paradigma e obrigar todo o 

aparelho a uma renovação. 

Na  opinião de  Cunha, 

 

“ o risco de trabalhar com paradigmas provém de sua própria concepção. 
Thomas Khun tem sido um referencial importante na literatura 
contemporânea para abordar a questão. Para o autor, "paradigmas são as 
realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum 
tempo, fornecem problemas e soluções modelares aos praticantes de uma 
ciência" (1991, p. 81). Já Capra (1988, p. 17), ampliando este conceito, 
afirma que um paradigma "significaria a totalidade de pensamentos, 
percepções e valores que formam uma determinada visão de realidade, 
uma visão que é a base do modo como uma sociedade se organiza". Um 
paradigma, pois, seria apenas um referencial de análise e interpretação 
de uma realidade. Trata-se de uma construção teórica que tem o sentido 
de auxiliar a apreensão organizada das relações sociais, num tempo e 
num espaço. ( 1997:117) 
 

Baseando-se em  Boaventura   Santos (1987), a autora  argumenta  que  reconhece 

os  limites  e  as  dificuldades  ao  adotar   o  uso  do  termo  paradigma. O intuito deve ser  

entendido como  uma forma encontrada por  autores  nacionais  e  estrangeiros. 

Para Milton Santos (2002) uma mudança de paradigma corresponde a uma mudança 

completa na visão do mundo, que o novo paradigma deve representar. A história humana é 
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marcada por saltos quantitativos e qualitativos, que significam uma nova combinação de 

técnicas, uma nova combinação de forças produtivas e, em conseqüência, um novo quadro 

para as relações sociais.  Daí  o  autor   concluir  que essa questão não pode ser resolvida fora 

da história: é da observação dos fatos concretos, na forma como eles se apresentam 

concretamente, que se impõe aos diversos especialistas um novo elenco de relações, dispostas 

sistematicamente e cuja força para deslocar as teorias precedentemente vigentes vem do fato 

de que o novo sistema de idéias é tirado da própria realidade e não de  uma filosofia qualquer. 

 

"A própria visão do mundo responde a determinados problemas 
delineados pela realidade, bem determinados e 'originais' na sua 
atualidade. Como se pode pensar no presente e num presente bem 
determinado, com um pensamento elaborado por problemas de um 
passado a miúdo remoto e superado? Se assim ocorre, quer dizer que se é 
'anacrônico na própria época, que se é um fóssil e não um ser que vive 
modernamente" ( A. Gramsci  apud   Milton  Santos, 2002:198). 

                        

 A  história vive uma profunda crise de paradigmas: foi decretada a falência do 

positivismo, o marxismo tem sido duramente combatido por grande parte dos historiadores: 

“O  ‘iluminismo   está morto’,  ‘o  movimento  da  classe trabalhadora  está  morto’ ...  e   o   

autor   não  se  sente  muito  bem.”(Smith apud  Harvey,1992:91) 

Para entendermos a  crise de paradigmas, é necessário, em primeiro lugar, estudar o 

sentido dessas mudanças, as suas razões e as suas articulações. Mais do que mudanças , elas 

implicaram um novo ordenamento geopolítico do mundo, uma nova correlação de forças 

internacionais. faz-se necessário contextualizar melhor essa crise. 

A crise dos paradigmas científicos tradicionais e modernos está inserida em um 

debate filosófico maior, qual seja, a crise da razão. Trata-se, segundo Ciro Flamarion 

Cardoso (1988), de refletir sobre a viabilidade de compreender e transformar o mundo 

através da razão, ou de optar definitivamente pelos mitos irracionalistas das novas tendências 

teóricas que se apresentam.  É pois no horizonte desta crise de paradigmas que o debate  em  
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torno    do  ensino  da  Geografia  deve ser posto. 

 
“Uma série de reduções enturva o debate. Uma primeira é a de conduzi-
lo tendo o universo estrito da Geografia como campo de análise, sem se 
interrogar quanto à eficácia política dessa disciplina enquanto veículo do 
saber a respeito do espaço. A não observância da ressalva apontada (...) - 
a distinção entre a Geografia e o pensamento geográfico - leva à 
despolitização da abordagem e à supervalorização da disciplina. Perde-se 
a possibilidade de realizar esta discussão tendo por cerne as vinculações 
entre as representações do espaço e a pratica política, na medida em que 
as representações de maior significância podem ter tido por leito 
discursos absolutamente estranhos aos da Geografia acadêmica. Aqui, as 
limitações de um recorte formal ficam evidentes.Um segundo 
reducionismo reside na arbitrariedade do corte que se poderia denominar 
de "pedagógico". Este ocorre naqueles estudos que tomam a relação 
Geografia-ideologia absolutamente circunscrita ao universo do ensino. A 
discussão, afora seus outros problemas, é aqui conduzida diretamente a 
um de seus processos terminais. Tematiza-se a "ideologia" transmitida 
pelo aparelho escolar de Geografia, sem questionar a produção em si das 
representações espaciais, e os interesses  específicos que  lhe  deram  
origem.’ (Moraes,1996:41) 

 

Nessa linha de análise, reforça-se uma (re)definição da Geografia em seus aspectos 

teórico e prático, considerando a necessidade de interlocução do saber científico com o saber 

prático, e uma (re)formulação curricular. 

Desse  modo, como foi  afirmado  acima, qualquer discussão  sobre a renovação do 

ensino de Geografia ou do currículo a ser ensinado, deveria  ser  realizado através do debate  e  

da reflexão epistemológica, porque não há capacitação metodológica e, portanto, aplicação de 

quaisquer parâmetros ou propostas curriculares se seus agentes não se envolvem com o 

processo de reflexão tão necessário à compreensão teórica. 

Vejamos,  por exemplo, no  caso  dos PCN  de  Geografia   no que tange  a essa 

discussão:  “os métodos e as teorias da Geografia Tradicional tornaram-se insuficientes para 

apreender a complexidade do espaço. A simples descrição  tornou-se insuficiente como 

método.”(MEC 1998b:21) 
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 Discutir  a  ciência  geográfica  no  âmbito do   ensino  tradicional  versus  ensino 

renovado,   como  é  proposto  nos   PCN, reduz  a  discussão  e  empobrece  a  história  do  

pensamento  geográfico.  

 A opção por apresentar, apenas, a listagem dos problemas das propostas cur-

riculares existentes antes da formulação dos PCN para a Geografia, sem, aliás, esclarecer 

quais foram aquelas que levaram a essa compreensão e sem o cuidado de fazer referência à 

natureza dos avanços permitidos por algumas delas, reforça, ao que parece, a postura já 

destacada de que apenas as proposições apresentadas por esse governo são capazes de levar à 

superação dos problemas existentes. 

Enfim, não se considera o processo, visto que não se faz referência aos avanços já 

observados, embora algumas vezes possa se notar que os PCN são formulados, em parte, 

como um contraponto ao que se produzira na década anterior, como discutiremos adiante. 

Segundo Lacoste (1989),  a Geografia é, antes de mais nada, um saber estratégico 

intimamente ligado a um conjunto de práticas políticas e militares e são essas práticas que 

exigem a acumulação articulada de informações extremamente variadas, à primeira vista 

desconexas, de que não é possível compreender a razão de ser, a importância, se nos 

mantivermos dentro dos limites do saber pelo saber. São as práticas estratégicas que fazem 

com que a Geografia seja necessária, em primeiro lugar, aos que comandam os aparelhos de 

Estado.  

Para  Manuel Correia de Andrade (apud Oliveira,1999a), a Geografia moderna, 

como a maioria das ciências humanas, nasceu no século XIX, sob a égide do debate 

filosófico entre o positivismo e o  historicismo e por certo a influência da dialética.  Embora 

não ignoramos que estejam inseridas nesse quadro outras tendências, como o pensamento de 

Max Weber e, em certa medida, a Escola dos Annales.    Pensamos que essas três correntes 

filosóficas de pensamento - representantes dos paradigmas modernos o positivismo, o 

historicismo e o marxismo - estão na formação das raízes do pensamento geográfico 

moderno. 
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   Por  sua  vez, segundo Oliveira (1999a), o debate filosófico travado no século XIX 

tinha como centro a possibilidade de as ciências humanas possuírem estatuto científico 

próprio, e era esta discussão que opunha positivistas e historicistas e ambos àqueles 

influenciados pelo pensamento hegeliano. Consideramos que esse rico debate deve ser 

entendido agora no interior de uma visão social de mundo entendida como perspectiva de 

conjunto, como a estrutura categorial, como o estilo de pensamento socialmente condicionado 

que, como todos sabemos, pode ser ideológico ou utópico.  

Embora lançando raízes históricas ao longo dos séculos, foi somente no Século XIX 

que a Geografia começou a usufruir do status de conhecimento organizado, penetrando nas 

universidades. As primeiras cadeiras de Geografia foram criadas na Alemanha, em 1870, e 

posteriormente na França. Organizada e estruturada em função das obras de Alexandre von 

Humboldt e de Carl Ritter40, desabrochando na Alemanha e na França (Vidal De La 

Blache)41, pouco a pouco a Geografia foi-se difundindo para os demais países. As 

contribuições e as idéias apresentadas pelos geógrafos alemães e franceses tiveram grande 

influência no desenvolvimento dessa ciência na primeira metade do Século XX (Capel, apud 

Oliveira, 1999a) 

De fato, a geografia oficial, foi “desde o seu começo" mais uma ideologia que uma 

filosofia, e isso  não  se  apenas  na  Alemanha42, mas  um pouco pelo  mundo  inteiro. 
 

“Nascida tardiamente como ciência oficial, a geografia teve dificuldades 
para se desligar, desde o berço, dos grandes interesses. Estes acabaram 
carregando-a consigo. Uma das grandes metas conceituais da geografia 
foi justamente, de um lado, esconder o papel do Estado bem como o das 

 
40 O rótulo  Geografia  é  bastante  antigo, sua origem  remonta à  Antiguidade  Clássica.As  primeiras  
afirmações  no sentido de  uma  Geografia sistematizada, vão ser obras  dos  dois autores prussianos.Dessa  
forma,simplificando, a  Geografia  seria  uma  disciplina   eminentemente sintética,  descritiva,determinista e 
naturalista.   (Ver  Moraes,1993:49).  
     
41 Grande  expoente  da  geografia  francesa. Viveu  no  momento histórico  do expansionismo francês.   
 
42A ciência geográfica  se  desenvolveu  durante o processo  de  formação  do  Estado   Nacional Alemão. In.:  
Moraes,(1993:49) 
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classes, na organização da sociedade e do espaço. A justificativa da obra 
colonial foi um outro aspecto do mesmo programa. A utilizaçâo da 
geografia como instrumento de conquista colonial não foi uma 
orientaçâo isolada, particular a um país. Em todos os países 
colonizadores, houve geógrafos empenhados nessa tarefa, readaptada 
segundo as condições e renovada sob novos  artifícios cada vez que a 
marcha da História conhecia uma inflexão.’ (Santos,2002:31) 
 

 

De modo geral, os geógrafos se preocuparam com o lugar, a localização dos 

fenômenos, partindo da relação homem-meio natural. Seus trabalhos tendem a privilegiar a 

descrição, em detrimento da análise das relações e inter-relações que produzem o mundo real, 

impedindo a elaboração de um arcabouço teórico-metodológico consistente. 

 Na  opinião de Ana Fani A. Carlos (1994), a relação do homem com o meio, a 

análise das influências do meio sobre as sociedades humanas, bem como os obstáculos 

naturais, considerando o meio vivo como um fator de limitação para o homem e sua atividade, 

levaram à discussão desta relação como luta sem tréguas contra as energias destrutivas da 

natureza. Tal análise trouxe para a Geografia moderna o desenvolvimento da noção do gênero 

de vida tratado como o conjunto das características físicas e morais que especificam os 

diversos agrupamentos. 

Desse modo, na geografia moderna, a  noção  do  meio  geográfico, por  sua  vez 

coloca  a  questão  da exterioridade que  acompanha, na  geografia, a discussão da  relação  

entre  homem e  natureza. Fica claro, todo tempo,  que o homem transforma  a  natureza, mas  

esta transformação  não  aparece como produto humano, mas  exterior  ao  homem, e  nesse  

sentido  o  próprio homem aparece  como  elemento  e  não  como  sujeito.    

Com o materialismo histórico (Carlos,1994) a concepção de Geografia redefine a 

relação homem-natureza que se coloca em outro patamar de fundamental importância no 

entendimento do espaço produto. Em primeiro lugar, porque a história passa a ter uma base 

material real: o processo de produção da vida imediata (incluindo formas de relações humanas 

ligadas aos modos particulares de produção). Uma sociedade representada na sua ação pelo 
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Estado, explicada através do conjunto das diversas produções teóricas e das formas da 

consciência, religião, moral, filosofia etc. o que permite representá-la em sua totalidade. 

Totalidade esta que foi, durante muito tempo, negligenciada pela geografia, que via cada 

fenômeno de forma isolada. 

Para Quaini (apud Caimi, 1999) a teoria de Marx, contrariamente ao pensamento 

comtiano que visava legitimar a dominação burguesa, propunha uma explicação da sociedade 

capitalista do ponto de vista dos trabalhadores. Tomando como objeto de estudo e intervenção 

a sociedade burguesa, Marx pretende a sua supressão. Segundo  o  autor, "o surgimento e 

desenvolvimento do marxismo está, assim, intimamente vinculado à expressão dos interesses 

do proletariado, como instrumento teórico e crítico do conhecimento do ser social, com-

prometido com a sua transformação." (Caimi,1999:62) 

O desenvolvimento das idéias marxianas pós-Marx sofreu grande diversificação de 

interpretação, o que nos impede de falar de um marxismo, mas de marxismos. 

Edward Thompson (1981), historiador marxista que discute criticamente as 

categorias do materialismo histórico, destaca algumas interpretações equivocadas presentes 

no marxismo. Entre outras questões, Thompson (1981) destaca que  a leitura distorcida que 

Althusser fez de Marx deriva, em parte, da ausência de um termo no pensamento marxiano - 

a experiência humana ou a noção de cultura. Essa noção possibilita, segundo o autor, resta-

belecer o diálogo entre o ser social e a consciência social, relativizar o peso da estrutura e 

abrir o conceito de história, que passa a ser compreendido como processo indeterminado, 

inacabado, um vir-a-ser permanente. A investigação dessas questões, ainda que relevantes, 

foge ao propósito deste trabalho. 

  Não há consenso entre os pesquisadores sobre se essas interpretações, tidas como 

equivocadas, são de responsabilidade dos intérpretes, por conta de algumas lacunas 

existentes na obra de Marx ou se, de fato, há desvirtuamentos no próprio pensamento 

marxiano (Quiroga, 1991). A investigação das demais  questões, ainda que relevantes, foge 

ao propósito deste trabalho. 
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  A década de 1970 foi o palco de profundas mudanças paradigmáticas. Antes dela, 

a produção do conhecimento geográfico partia de uma estratégia analítica, coletiva, otimista, 

de uma perspectiva totalizante, baseada no progresso material cumulativo, enfim, ”'nas leis 

positivistas da história”; após e acentuadamente na década de 1980, observa-se uma mudança 

epistemológica na forma de produzir o conhecimento. A forte influência do “marxismo 

renovado” e de outras correntes teóricas, procuraram trazer o homem ao centro da geografia, 

que passou a ser movimentada não pelo viés econômico (modos de produção), mas pela ação 

dos individuos. A aproximação da Geografia com outras ciências gerou  a  

interdisciplinaridade   (Santos,2002), de forma que a especificidade de cada uma tende a se 

perder nesse contato. Os novos temas contemplados procuram resgatar os excluídos da 

história - mulheres, homossexuais, loucos, etc. 

 Quanto à crise do marxismo, Heller (apud Carlos 1994) disserta muito bem sobre a 

questão, quando afirma que, a crise faz parte do marxismo e não deve ser considerada como 

uma coisa trágica. 

 

"Honestamente não me sinto em crise, talvez, porque 
simplesmente, escolhi o meu próprio Marx. E, com base nessa 
interpretação, busco definir minhas alternativas filosóficas [ ...] o 
marxismo se encontra diante de problemas difíceis, mas que surjam 
esses  problemas! (Heller  apud  Carlos,1994:257) 
 

O discurso atual sobre a crise fundamenta-se nestas argumentações: 

 

"A crise dos paradigmas das ciências humanas e sociais delimita o 
colapso de um modelo de análise baseado numa perspectiva de caráter 
macroscópico, privilegiador das regularidades sociais, tendo por base 
uma lógica vinculada à tradição da modernidade, de fé na razão - enfim, 
um tipo de "pensamento racionalista e determinista" há muito ultra-
passado e em crise insuperável. Nesse raciocínio, as questões relativas à 
razão, à ciência, à objetividade, à verdade, ao progresso e à revolução 
diziam respeito à modernidade e, portanto, ao "velho"; ao contrário 
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deste, os movimentos sociais, culturais e intelectuais de crítica à 
sociedade realmente existente e que tendem para a valorização do 
fragmentário, do microscópico, do cotidiano, do singular, do "efêmero'; 
do imaginário, são ligados ao "novo" e, 'mais que isso, ao diversificado 
movimento intelectual de crítica à modernidade e à razão moderna... ou 
pós-modernidade." (  Lombardi 1994:02) 
 

 

O debate em torno da pós-modernidade divide os autores. Há aqueles que partem 

do entendimento de que a modernidade envolve aspectos objetivos e subjetivos, tais como 

distribuição de renda, da terra, democracia, igualdade social, ciência como sinônimo de 

avanço tecnológico e social, justiça, liberdade, defendendo que o discurso da pós--

modernidade se dá em bases falsas, uma vez que essas edições da modernidade não se 

efetivaram, principalmente nos países do chamado Terceiro Mundo, conforme destaca  Diehl 

, 

  

"há um vazio não preenchido pela cultura histórica, pelo próprio 
horizonte ontológico da cultura que foi ocupado pela discussão da pós-
modernidade embora os limites e possibilidades da Modernidade vistos a 
partir de uma constelação de elementos próprios da cultura, não tivessem 
se esgotado. (1993:152) 

 
 

Marilena Chauí (2001), em artigo intitulado "Vocação Política e Vocação Científica 

da Universidade", também reforça a concepção acima e  vai  mais longe ao afirmar que o 

pos-modemismo é a ideologia do modelo neoliberal, sintetizando as maneiras como é 

apresentada essa “crise da razão” pelo pensamento pós-modemo:  

 

• negação de que haja uma esfera da objetividade. Esta é considerada 
um mito da razão, em seu lugar surge a figura da subjetividade narcísica 
desejante; 
• negação de que a razão possa propor uma continuidade temporal e 
captar o sentido imanente da história. O tempo é visto como 
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descontínuo, a história é local e descontínua, desprovida de sentido e 
necessidade, tecida pela contingênda;  
• negação de que a razão possa captar núcleos de universalidade no 
real. A realidade é constituída por diferenças e alteridades, e a 
universalidade é um mito totalitário da razão;  
• negação de que o poder se realiza á distancia do social, através de 
instituições que lhe são próprias e fundadas tanto na lógica da 
dominação quanto na busca da liberdade. Em seu lugar existem 
micropoderes invisíveis e capilares que disciplinam o social.  Categorias 
gerais como universalidade, necessidade, objetividade, finalidade, 
contradição, ideologia, verdade são consideradas mitos de uma razão 
etnocêntrica, repressiva e totalitária. Em seu lugar, aparecem: o espaço-
tempo fragmentados, reunificados tecnicamente pelas telecomunicações 
e informações; a diferença, a alteridade; os micropoderes 
disciplinadores;. a subjetividade narcísica, a contingência;. o acaso, a 
descontinuidade e o privilégio do universo privado e intimo sobre o 
universo público; o mercado da moda, do efêmero e do descartável. Não 
por acaso, na cultura, o romance é substituído pelo conto. o livro pelo 
paper, e o filme pelo vídeo-clip. O espaço é a sucessão de imagens 
fragmentadas; o tempo, pura velocidade dispersa (Chauí. 2001:130-131). 

 
 

A      falência ou a crise dos paradigmas científicos tradicionais deve-se à recusa aos 

modelos fechados, à ortodoxia e às visões totalizantes; oferece-se, em troca, o pluralismo 

(para alguns, ecletismo), a fragmentação, o individualismo. Resta saber se esse momento 

histórico é "produto de uma tecnociência que programa os homens para serem átomos ou 

sintoma de uma sociedade rebelde a todas as totalizações ou o terrorismo do conceito" 

(Rouanet apud Caimi,1999:54). O que emergirá ainda dessa crise é uma incógnita. Enquanto 

isso, contracenam em graus maiores ou menores de intensidade, em diferentes níveis de 

divergência e confluência, os paradigmas ditos tradicionais com os ditos pós-modernos. 

Segundo    Milton   Santos (2002:198)  '' Não nos deixemos enganar. Não é possível pensar 

em um paradigma que seja particular, exclusivo, de uma ciência isolada, particular.” 

De um modo geral, esse é o momento de ebulição que a  ciência  geográfica vem 

vivenciando e onde igualmente se encontram os obstáculos que vêm retardando esse avanço, 
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em especial no ensino, Todavia, apesar desses obstáculos e do atraso - e eis um dado de 

grande significação -, a renovação da Geografia está ocupando um território cada vez mais 

vasto no ensino. Certamente, porque a força dessa renovação está ancorada numa necessidade 

social de mudança, de esclarecimento da realidade, mas  não a  renovação que é propugnada 

pelas  reformas educativas  e, nem tão pouco, a dos PCN  de  Geografia. 

Em suma, a análise da ‘crise no ensino de Geografia’ sob essa ótica permite ao 

geográfo (incluam-se aí professores, alunos, enfim, qualquer pessoa) compreender que os 

princípios não são eternos; que as instituições não são imutáveis; que a história nao é algo 

dado, mas construído socialmente e, portanto, passível de mudanças. O fatalismo e o 

pessimismo produzidos pela visão linear  podem ser substituidos pelo pensar historicamente, 

isto é, pela capacidade de inserir-se no seio dos sistemas históricos, de compreender seu 

funcionamento e, a partir disso, de atuar qualitativamente no seu próprio ambiente. 

Na próxima parte do estudo, analisaremos os  PCN   de  Geografia à  luz  dessas  

discussões e das  novas tendências que a reforma educacional impõe ao currículo de 

geografia. 

 



 190 

4.3   A   questão   do  pensamento geográfico   nos   PCN  de  Geografia 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
     O debate  apresentado  nos  capítulos anteriores, que, de certa forma, discutiu as 

reformas educativas e, principalmente o nosso objeto de estudo - os PCN -, permitiu reflexões 

significativas sobre como se efetivam as questões que envolvem a educação , nos âmbitos 

social, econômico, cultural e político.        

No presente capítulo,  mesmo  sabendo  dos  seus limites, pretendemos  analisar a 

herança crítica das  atuais propostas pedagógicas ou curriculares em curso no  país. Para 

embasar a hipótese  pretendida, partimos  do pressuposto  de que toda proposta pedagógica é a 

expressão de um objetivo político e cultural. 

Não  constitui  propósito  desta pesquisa realizar uma análise detalhada dos 

conteúdos a serem ensinados, embora  possamos utilizá-los como comparações ou referências  

ao pensamento geográfico presente nos  PCN.  Procuramos  demonstrar  que  a  tradição 

crítica  do pensamento geográfico,  principalmente  o  marxismo renovado,  foi   relegada   ou  

boicotada   na  versão dos  PCN, a  partir  de  apropriações  simbólicas (Bourdieu) de 
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categorias democráticas –   pluralismo democrático -,  configurando-se   tal  estratégia  mais  

como  um   esforço  de  legitimação ideológica de  um  discurso em detrimento  de  outro,  do  

que  uma  perspectiva pedagógica.      

Tomaremos como objeto o volume dos PCN destinado  ao ensino da Geografia para 

o terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental (correspondente à 5ª a 8ª séries) o qual 

compõem-se de duas partes.  

A primeira  apresenta uma contextualização geral da área no ensino fundamental, 

estando subdividida em: "Caracterização da área de Geografia", trecho no qual procura-se 

descrever a trajetória da Geografia, como ciência e como disciplina escolar e "Conteúdos de 

Geografia: critérios de seleção e organização" dedicado a interfaces com os temas tranversais 

- ética; pluralidade cultural; orientação sexual; meio ambiente; saúde; trabalho  e  consumo. 

A segunda parte detêm-se sobre  indicações para o trabalho  com a área no ensino 

fundamental, apresentando os conhecimentos que  se espera  ser de domínio dos educandos ao 

final de cada ciclo e os eixos temáticos, a saber: 

Terceiro ciclo ( correspondente   as antiga 5º e 6º séries) 

Eixo 1. A geografia como uma possibilidade de leitura e compreensão do mundo. 

Eixo 2. O estudo da natureza e sua importância para o Homem. 

Eixo 3. O campo e a cidade como formações sócio espaciais 

Eixo 4.  A cartografia como instrumento  na aproximação  dos lugares e do mundo 

Quarto ciclo ( correspondente as antiga 7º e 8º séries)  

Eixo 1. A evolução das tecnologias e as novas territorialidades em redes. 

Eixo 2. Um só mundo e muitos cenários geográficos 

Eixo 3. Modernização, modos de vida e a problemática ambiental  

 

Ainda na segunda parte nos são apresentados os  conteúdos a serem trabalhados em 

cada eixo  como também os critérios de avaliação na perspectiva de conceitos e atitudes. Ao 
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final, o documento traz uma série de indicações metodológicas e didáticas visando subsidiar o 

cotidiano do professorado. 

No  intuito  de  analisar o referido documento, parece-nos relevante destacar alguns 

aspectos que nos permitam compreendê-lo no conjunto das propostas que se apresentam para 

a educação brasileira, para que se revelem a essência desse conjunto e as singularidades dos 

PCN. 

Primeiramente é importante destacar  que  desde o início da década de 80 

(Spósito,1999), várias discussões relativas à elaboração, implementação e legislação do 

currículo vêm ocorrendo tanto nos espaços acadêmicos e sindical, quanto na área política; 

sendo que essas discussões tiveram seu ápice com a promulgação da Constituição de 1988, 

depois com a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996 e mais 

recentemente com os Parâmetros Curriculares Nacionais em 1998.  

De  acordo  com  Spósito (1999),  no decorrer da década de 80, a abertura política, a 

retomada dos processos eleitorais para os governos estaduais, permitindo em alguns casos a 

eleição de governadores oriundos de grupos mais progressistas, e o próprio esgotamento da 

abordagem contida nos Guias Curriculares levaram a um processo de construção de novos 

currículos. No Estado de São Paulo, por exemplo, segundo Spósito (1999), durante o mandato 

do governador André Franco Montoro, através do trabalho realizado pela Coordenadoria do 

Ensino e Normas Pedagogicas (CENP) da Secretaria Estadual de Educação, com o apoio de 

docentes de Instituições de ensino superior público e confessional, iniciou-se um processo de 

discussão, cujo resultado foi a formulação do que se denominou Propostas Curriculares da 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas da Secretaria de  Educação do  Estado de 

São  Paulo (CENP)43. 

Ao  discutir  e avaliar as repercussões do ensino renovado versus ensino tradicional, 

como foi discutido no capítulo anterior, decorrentes das  mudanças recentes no objeto e 
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método da geografia, os autores dos PCN de geografia consideram que muitas das propostas 

de ensino existentes estão permeadas por 'indefinição e confusão": 

“No ensino, essa Geografia se traduziu (e muitas vezes ainda se traduz) 
pelo estudo descritivo das paisagens naturais e humanizadas, de forma 
dissociada dos sentimentos dos homens pelo espaço. Os procedimentos 
didáticos adotados promoviam principalmente a descrição e a 
memorização dos elementos que compõem as paisagens como dimensão 
observável do território e do lugar. Os alunos eram orientados a 
descrever, relacionar os fatos naturais e sociais, fazer analogias entre eles 
e elaborar suas generalizações ou sínteses. Explicá-las sim, porém 
evitando qualquer forma de compreensão ou subjetividade que 
confundisse o observador com o objeto de análise. Pretendia-se ensinar 
uma Geografia neutra. Essa perspectiva marcou também a produção dos 
livros didáticos até meados da década de 70 e muitos ainda apresentam 
em seu corpo  idéias, interpretações ou até mesmo expectativas de 
aprendizagem defendidas pela Geografia Tradicional.” (MEC,1998b:21) 

 

Ao arrolar as limitações dessas propostas, não foi considerado o quanto algumas das 

experiências ocorridas a partir da década de 80 avançaram na direção da superação dessas 

limitações.  Podemos  observar essa questão  no seguinte trecho: 

“Para o ensino, essa perspectiva trouxe uma nova forma de interpretar as 
categorias de espaço, território e paisagem e influenciou, a partir dos 
anos 80, uma série de propostas curriculares voltadas para o 
segmento de quinta a oitava séries. Essas propostas, no entanto, 
foram centradas basicamente em questões referentes a explicações 
econômicas e a relações de trabalho que se mostravam, pelo discurso 
que usavam, inadequadas para os alunos distantes de tal 
complexidade nessa etapa da escolaridade. Além disso, a prática da 
maioria dos professores e de muitos livros didáticos conservava ainda a 
linha tradicional, descritiva e despolitizada, herdada da Geografia 
Tradicional. Criou-se uma contradição entre o discurso do professor 
e o conteúdo dos livros e dos métodos em sala de aula.’ 
(MEC,1998b:22) grifos nossos. 

 
43 A Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, CENP, da Secretaria Estadual da Educação de  São  
Paulo promoveu em maio de 1985  uma  série  de  debates  para a publicação do  novo currículo  de  Geografia  
para  o  Estado de  São  Paulo  em  1987.In.: Spósito, 1999. 
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   Tudo indica, como podemos constar no trecho acima, que  os  autores dos PCN 

pouco consideraram o processo histórico anterior a  sua  formulação, não situando o leitor 

quanto ao período  histórico apresentado, optando por  generalizar  todas as propostas 

curriculares, elegendo as  concepções pautadas em referenciais econômicos como dominantes 

no referido período. Ora, a década de 80 tem dois momentos históricos distintos, o primeiro  

refere-se ao inicio da década, momento no qual as propostas curriculares idealizadas pela 

ditadura militar perduraram oficialmente até a promulgação da Constituição de 1988               

(Spósito, 1999); o outro diz respeito ao período de redemocratização  quando diversos 

professores que lutaram contra a ditadura trabalharam arduamente na formulação de novos 

referenciais para o ensino de Geografia em  diversos estados brasileiros, com  um pluralismo 

de idéias comprometidas com os ares democráticos de meados da década de 80. Na verdade, 

segundo Spósito (1999)  temos diversas formulações epistemológicas para a ciência 

geográfica, restringindo-se num campo muito mais acadêmico, pois os guias curriculares        

que ficaram conhecidos como ‘Verdão’ ( por terem sido divulgados por uma publicação que 

tinha capa verde e lembrava o Exército brasileiro) em um período de pouco debate, devido as 

diferentes formas de controle e repressão colocados em prática pelo governo militar,de  fato, 

guiavam o trabalho docente, no sentido mais restrito desse termo. Além disso, devemos 

acrescentar que o livro didático era o único material de apoio ao trabalho docente, 

reproduzindo, desse modo, as seqüências de conteúdos contidas nesses documentos. Aliás, a 

mesma preocupação devemos ter  na atualidade, pois com o atual quadro de  privatizações das 

universidades  públicas (Chauí,2001), diminuem  as chances de encontrarmos  bons cursos 

para formação de professores de  Geografia  e, conseqüentemente, o livro  didático, mais uma 

vez, pode torna-se   a  principal ferramenta.  Vejamos, por  exemplo, um trecho da  

apresentação  da  coleção do  ensino fundamental de  Geografia dos autores  Sene  e  Moreira: 

  

“Procuramos incorporar nesta obra  muitos  avanços  teórico-
metológicos  voltados para a  construção  do  conhecimento.  Nos  
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últimos, tem havido uma  série   de   discussões que resultaram  em  
várias  publicações   e   propostas, como  os  Parâmetros Curriculares 
Nacionais  do  MEC(PCN), que  visam  apoiar  a  elaboração  dos  
projetos pedagógicos da escolas e,desta forma, contribuir para uma 
melhoria do ensino fundamental  e  médio. Ao  tomá-los como 
referência, esperamos  colaborar para  que  a  prática de ensino-
aprendizagem de nossa disciplina seja gratificante  e  útil para uma 
melhor compreensão da realidade  e  para  o  avanço da cidadania.” 
(2001:07)  

    
                    Como podemos destacar, sem pautar-se em nenhum estudo ou dados históricos 

sobre tal período, o referido documento ignora os processos que envolveram suas construções 

e se  anuncia  como  o  “novo”. Assim sendo, o  currículo  é  apresentado  como  um novo 

“produto” para  ser consumido. O comprador do pacote de conhecimentos prontos é 

desobrigado de procurar, de investigar ou de estabelecer relações entre as ações passadas, 

presentes e futuras, estimulando-se ao voluntarismo de implementar o já constituído. Portanto, 

conhecer significa somente adaptação e/ou aplicação de saberes já produzidos. 

   Na  verdade, a  inovação pedagógica  anunciada nos PCN, ou seja,   a preocupação 

em oferecer elementos para o ensino de uma Geografia cuja compreensão não resultasse 

apenas do exercício da memorização foi, por exemplo, a preocupação de muitas das propostas 

anteriores, ao contrário do que o documento dos PCN destaca. Vejamos  o que diz Spósito 

(1999) sobre esse  período: 

 

“Houve, ainda, experiências conduzidas por secretarias municipais de 
Educação, que levaram igualmente à formulação de propostas 
curriculares. Muitas vezes essas experiências transcorreram de forma 
autônoma e permitiram a elaboração de propostas inovadoras, mesmo 
em relação ao que já estava formulado no nível estadual, como foi o 
caso do processo que se instaurou em São Paulo no período da prefeita 
Luíza Erundina.” (1999:25). 
 
Em síntese, concluímos que a não consideração do processo recente de trans-

formações no ensino da Geografia, no ensino fundamental, ou melhor, uma avaliação 
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generalizante dessa dinâmica limita a formulação de uma nova proposta. Da mesma forma, a 

pequena participação dos professores no processo traz dificuldades para a deliberação de um 

movimento capaz de promover mudanças importantes. 

De um lado, essa lacuna prejudica a formulação, porque a experiência e as 

dificuldades e limitações daqueles que, no dia-a-dia, orientam o processo de ensino -

aprendizagem precisam ser apresentadas e incorporadas às propostas que se formulam, uma 

vez que não há teoria sem prática. 

Por outro lado, a não incorporação dos professores do ensino fundamental e médio 

no processo de elaboração dos PCN deixa-os à margem da possibilidade de se reconstruírem 

através do debate e reflexão teórica- metodológica.   

Diante  disso, negando qualquer possibilidade de discussão como também não 

reconhecendo os avanços ou limites de outras propostas curriculares anteriores, os PCN 

chegaram à sua edição passando por um processo de avaliação, que se conduziu através do 

envio de sua primeira versão a “assessores e colaboradores de todo o país”; que remeteram 

suas críticas e sugestões à equipe de elaboração, sem que um debate tenha efetivamente se 

estabelecido, na forma como, apenas, uma interlocução ao vivo permite ocorrer. 

A  referência ao processo de construção dos  PCN realizado pelo MEC é novamente 

oportuna. 

Segundo  Núria  Hanglei  Cacete (1999), na oportunidade, a Secretaria do Ensino 

Fundamental do  MEC solicitou que a Associação Nacional de História (ANPUH) e  a  

Associação  Nacional  de  Geógrafos  Brasileiros ( AGB) elaborassem pareceres sobre o 

documento de área - história e geografia -, argumentando que a determinação da política 

educacional era de competência exclusiva do governo federal e  que a  ANPUH  e  a  AGB, 

como especialistas, deveriam apenas discutir os conteúdos de história e geografia, e não a 

política educacional do governo.  Segundo  Cacete (1999), ao  descrever esse episódio, relata 

que  a posição da AGB foi a  de  não discutir os conteúdos de geografia (por mais que 

discordassem com eles), mas sim a proposição dos PCN e seu processo de elaboração. A 
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ANPUH, que inicialmente se dispôs a discutir os conteúdos de história, acabou por concordar 

com a  posição  da  AGB, resultando na elaboração conjunta de um documento intitulado 

"Crítica ao processo de elaboração dos parâmetros curriculares”; enviado ao ministro da 

Educação: 

“(...) Os "parâmetros" apresentam-se hoje como um retrocesso. 
Apresentam-se organizados de forma semelhante aos antigos Guias 
Curriculares: divididos em objetivos, conteúdos, avaliação, orientações 
didáticas (em lugar das estratégias). Após uma tentativa de explicitação 
de conteúdos, elenca-se, para cada ciclo, uma lista que pretende 
sintetizá-los. - Mesmo que no documento introdutório e nos 
documentos de áreas apareça registrada a não intencionalidade, da 
parte do MEC, no sentido da obrigatoriedade de conteúdos 
determinados, a real intenção, já patente a partir da escolha do 
termo ("parâmetros"), e a forma da organização dos mesmos, é de 
molde a se constituir em modelos únicos a serem popularizados e 
vulgarizados em novos manuais didáticos. Isso faz com que os 
Parâmetros Curriculares Nacionais se convertam em verdadeiros Guias 
Curriculares. Um dos aspectos que se critica nos Guias Curriculares é 
a sua organização que, separando objetivos de conteúdos, e do 
aspecto metodológico, permitiram às editoras que utilizassem 
somente a "lista de conteúdos" como índices dos manuais didáticos, 
amplamente vulgarizados. - O documento intitulado "Temas 
Transversais" homogeneiza para a totalidade do país a definição de 
"convívio social e ética", "meio ambiente e saúde" como abordagens 
referenciais para a totalidade dos conteúdos das áreas a serem 
ministrados nos dois primeiros ciclos. Portanto, referências 
doutrinárias que se constituem como intervenção normativa, 
ideológica e metodológica. - O documento da área, "Conhecimentos 
Históricos e Geográficos", em certos momentos, desconsidera o estado 
da discussão das tendências destes campos do conhecimento, no plano 
nacional e internacional. De um lado, na Geografia volta-se a 
naturalizar de forma velada, "talvez moderna", o tratamento das 
questões específicas da área. De outro lado, na Historia, destaca-se a 
homogeneização de "histórias globais" que não levam em conta, ou 
consideram como negativa, a diversidade, inerente às sociedades 
humanas.(...) Esses pontos conferem aos documentos um tom normativo 
negado ao nível do discurso, mas que a expressão escrita concreta 
contraria a todo instante. Nesse sentido, entendidos como elementos que 
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podem contribuir para uma indesejável imposição centralizadora e 
para a homogeneização do processo educativo, devem, por uma 
questão de fundamentos, ser rechaçados pela Associação Nacional 
de História (ANPUH) e pela Associação dos Geógrafos Brasileiros 
(AGB).” ( AGB, 1996:62) grifos nossos. 

Como podemos verificar no trecho transcrito, as  duas  entidades questionaram 

novamente o caráter arbitrário e autoritário do processo de elaboração dos PCN pelo MEC, 

que adotou a prática de "socializar" os PCN apenas entre um pequeno número de pareceristas 

“escolhidos” pela Secretaria de Educação Fundamental  do MEC , segundo “critérios do 

psicólogo espanhol  César Coll”(Duarte,2000:61), distantes da realidade sócio-econômica dos 

professores brasileiros  e  da  prática pedagógica do ensino fundamental.  Segundo Moreira, 

 

“O grupo encarregado de defini-los   é formado por professores de  
primeiro e segundo graus, muitos dos quais  trabalham na Escola da 
Vila(SP). Tal composição tem sido justificada, dizendo-se ser 
importante a presença na comissão de profissionais com prática  de  
sala de  aula  de  escolas e  não  de  teóricos e  especialistas da  
universidade. Desconsidera-se, assim, a experiência de estudiosos do 
campo, como por exemplo do  membros do GT de currículo da  
ANPED, que  há  anos  se  vêm dedicando ao  estudo do problema.” 
(1999:137)  

   
Além disso, segundo Cacete (1999), o documento criticava  a    desconsideração dos 

PCN quanto às propostas curriculares dos Estados e as inúmeras experiências e discussões 

acumuladas pelos educadores em todo o país, desrespeitando, portanto, as diversidades 

culturais, regionais e de procedimentos metodológicos. Ficava claro que na elaboração dos 

PCN estava subjacente a idéia de constituição de um instrumental de medida e, paralelamente, 

de verificação, controle, aferição, ou seja, uma política que prevê avaliação baseada nesses 

conteúdos em nível  nacional (Spósito,1999). 

No entanto, a Secretaria do Ensino Fundamental argumentava que os PCN não eram 

uma camisa-de-força, mas um "referencial" para a prática pedagógica.  
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Ora, sabemos  que  a história recente da educação brasileira permite afirmar que essa 

técnico-burocracia é tão eficiente no processo de validação daquilo que é oficial quanto as 

editoras de livros didáticos se têm revelado eficazes em apresentar sempre novos produtos ao 

mercado, progressivamente mais valorizados por causa da deterioração das condições de 

trabalho e do processo de formação de professores para o ensino fundamental e médio, tendo 

em vista a ampliação do papel das instituições particulares de ensino superior no oferecimento 

de cursos de licenciatura. 

Certamente,  se  depender das editoras  o  governo   vai  conseguir  o tão almejado 

sucesso, pois  muitos livros didáticos  estão usando os PCN  como  estratégia publicitária. 

Aliás é importante lembrar que,  no final de 1998,  veio a público uma avaliação, realizada 

por equipes convidadas pelo MEC, dos livros didáticos de 5a à 8a séries, das diversas 

disciplinas, inclusive Geografia.  Trata-se de um “Guia de livros didáticos”44 destinados aos 

professores da rede pública, que iriam indicar este ou aquele manual para as compras que o 

governo (a FAE, através do PNLD) realiza diretamente nas editoras e distribui às escolas 

públicas do país. Essa avaliação excluiu certos livros, considerados inadequados, e elaborou 

uma relação dos passíveis de escolha para compra, que foram agrupados em três categorias 

como nos apresenta Vesentini(2001): 

 

 “os altamente recomendados (três estrelas), os recomendados (duas 
estrelas) e os recomendados com ressalvas (uma estrela). Grande parte 
dos meios de comunicação brasileiros, especialmente os jornais, 
noticiaram com alarde essa avaliação, destacando de forma 
sensacionalista  o “baixo nível” do nosso ensino e em especial dos livros 
didáticos”.(http://www.geocritica.hpg.ig.com.br/artigos.htm:2001) 

 
 

 
 
44 Esse guia, amplamente reproduzido pela imprensa, pode ser obtido nas Delegacias do MEC ou via internet no 
site: http://www.mec.gov.br/.  In: Vesentini, 1999. 
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Alguns  geógrafos  indignados, como por exemplo, Vesentini (2001)    e   Vânia 

Vlach (2001), rebateram   o guia  com o   seguinte  manifesto: 

 

 “ O que os meios de comunicações, e com isso o público em geral, não 
perceberam é que essa avaliação excluiu tanto alguns dos manuais 
mais medíocres como também muitos dos mais inovadores e críticos 
que procuram desenvolver no aluno uma idéia de cidadania como algo 
ativo e participante, também foram censurados ou excluídos da lista dos 
que podem ser distribuídos à rede pública de ensino.     No caso dos 
manuais de Geografia, o guia não concede três estrelas a nenhum.  
Apenas três livros mereceram duas estrelas: um de nossa autoria 
(Vesentini e Vlach - Geografia crítica, ed. Ática, vol .II); um de autoria 
de Melhem Adas   (Geografia, ed. Moderna, Vol. I);  e o outro escrito 
por Luci  I. O. Alves et alii  (Novo espaço em construção, ed. Lê, vol. 
III).  E dezenove compêndios, de diversos autores e editoras, receberam 
somente uma estrela, ou seja, foram aprovados  “com ressalvas”.  Isso 
significa que a maioria dos livros de Geografia disponíveis para esse 
nível de ensino, por volta de trinta, foram desaprovados ou excluídos do 
guia. Interessante é que, quando comparamos essa lista de incluídos e 
excluídos com a opinião da maioria dos professores mais interessados na 
melhoria do ensino, aqueles que freqüentam Encontros, Congressos, 
debates, palestras e cursos de reciclagem promovidos pela AGB 
(Associação dos Geógrafos Brasileiros), por inúmeras Universidades e 
Faculdades de Geografia de diversos recantos do país, e por outras 
instituições (sindicatos de professores, algumas delegacias de ensino e 
escolas que promovem atividades visando discutir a Geografia escolar), 
a enorme diferença de pontos de vista fica patente. Esses professores, 
que há anos batalham nas salas de aula e fora delas em prol da melhora 
do ensino e da Geografia escolar, assim como os pesquisadores que 
estudaram essa questão nos últimos anos, via de regra consideram 
como medíocres (e tradicionais) autores como Elian Alabi Lucci,  
Zoraide V. Beltrame,  Guiomar G. de Azevedo e outros, que, no 
entanto, tiveram várias obras aprovadas nesse guia do MEC. E, em 
contraponto, autores considerados como inovadores e com abordagem 
crítica pela maioria do professorado e das pesquisas avançadas, tiveram 
livros excluídos (ou censurados?) pelo MEC. Entre os excluídos estão 
três volumes da coleção A Nova Geografia (Demétrio Magnoli et alii, 
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ed. Moderna), todos os volumes das coleções Geografia em verso e 
reverso (Francisco C. Scarlato e  Suely  Furlam, ed. do Brasil) e 
Geografia Hoje (Carlos W.P. Gonçalves e J. Barbosa, ed. Ao Livro 
Técnico), dois volumes da coleção Geografia crítica (Vesentini e Vlach, 
ed. Ática), dois volumes da coleção Novo espaço em construção (Luci 
Alvez e outras, ed. Lê), um volume da coleção Geografia, ciência do 
espaço (Diamantino Pereira e outros, ed. Atual). Exatamente os autores 
que, apesar de diferentes abordagens, são considerados os que mais 
avançaram nos últimos anos no sentido da construção de manuais 
não tradicionais, inovadores e que buscam por diversas vias levar os 
educandos de 5a à 8a sérias a desenvolver o seu espírito crítico e sua 
consciência de cidadão participante.  
{http://www.geocritica.hpg.ig.com.br/artigos.htm,2001) grifos nossos 
 

 

Percebe-se  a  partir  das  citações acima   uma série de medidas e  justificativas que 

ligam o estabelecimento de um Currículo Nacional. Embora o documento afirme que não se 

trata do estabelecimento  de um Currículo Nacional, mas de parâmetros curriculares 

supostamente flexíveis e não-obrigatórios, parece evidente que a explicitação detalhada feita 

nos documentos parciais que o compõem, assim como as condições sob as quais está sendo 

feita sua implantação, apontam, na verdade, para o contrário disso. O detalhamento e desdo-

bramento efetuado nos documentos que descrevem as diversas áreas de estudo não 

caracterizam simples parâmetros, entendidos como princípios muito gerais a serem seguidos 

por currículos elaborados em nível local.  

Coadunando  com  nossas  hipóteses, vejamos  a  análise realizada  pela  Faculdade  

de Educação da  Universidade Federal  do  Rio  Grande  do  Sul  a  esse  respeito  após  

analisar  os  PCN:  

 

“(...)uma vez que o documento insiste em proclamar retoricamente que 
não é obrigatório, mas, por outro lado, se ele não se tornar obrigatório, 
ficam comprometidos os objetivos de sua elaboração, tais como 
formulados em outros locais do documento: o estabelecimento de uma 
uniformização no sistema educacional de ensino elementar, a formulação 
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de uma política de formação docente, um sistema nacional de avaliação, 
etc.(...) Ao mesmo tempo, é difícil perceber como um "guia" curricular 
com esse grau de especificação, de certeza e de autoridade possa se 
prestar facilmente a modificações e adaptações, ainda mais quando se 
considera o caráter claramente compulsório que vem marcando sua 
implantação nos diversos estados.(1999:115) 

 
Estas  considerações por certo  permitem que nós, professores, escapemos das 

muitas armadilhas, pois toda proposta de reforma da educação visa construir um determinado 

mundo; é, assim, uma visão do mundo que está sendo proposta. Sendo assim, toda proposta 

de reforma da educação aparece como crítica à educação que se tem, condição essa que visa 

credenciar a proposta que se faz. Assim, corre-se o risco de diluirmos o sentido do que seja 

um posicionamento crítico, já que toda proposta de reforma se apresenta como crítica à 

educação que se tem. Quase sempre se constata que a escola que se tem perdeu o sentido do 

tempo, que está defasada, sem que se apontem as razões disso. 

Nesta perspectiva, a  partir  do  processo de apropriação/ressignificação dos 

conceitos, deve ser dirigido um treinamento para o conjunto de professores que os atualize 

naquilo que de mais moderno existe como conhecimento  e como produção de ensino. E isso 

passa, entre outras coisas, por uma outra organização curricular, centralizada e aplicada 

universalmente. 

Na  opinião de Gentili (1998) nesse discurso, não são precisos mais recursos para a 

educação, mas mais qualidade do trabalho docente. Qualidade esta que não está relacionada a 

maiores investimentos, mas diretamente ligada à precisão do produto ou do serviço a que se 

destina o ensino. E a precisão do produto pode ser obtida através de uma reorientação 

gerencial das escolas, tendo como fundamentos básicos o foco no cliente, o trabalho em 

equipes, decisões baseadas em fatos e dados e, também, a busca constante da solução de 

problemas e da diminuição de erros. Assim, são estabelecidos os pilares de um novo modelo 

de gestão para as escolas, para o currículo e, principalmente, para o trabalho docente. 

  Quanto à padronização, ou seja, a determinação de um currículo único nacional, 
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Apple (1997) a coloca como uma tentativa de estabelecer uma cultura comum nacional. Isso 

significa definir o conhecimento de um grupo como o mais legítimo, como conhecimento 

oficial, isso porque não existe consenso acerca do que os alunos  devem aprender, autorizando 

portanto, nesse processo, alguns grupos e desautorizando outros. Essa 'desautorização" recai 

sobre os professores de maneira tremenda,  reforçando a idéia de professores como 

semiprofissionais que perdem o controle e a  autonomia sobre seu próprio trabalho. Em todos 

os lugares onde se estabeleceu um  currículo nacional se estabeleceram também as ligações 

com uma avaliação nacional. Quando o Banco Mundial recomenda fixar padrões e monitorar 

o desempenho, claramente reforça essa relação. 

  De acordo com Gentili (1998) a elaboração de um currículo nacional no Brasil 

demonstrou, e vem demonstrando, uma descabida obediência às prescrições do Banco 

Mundial na medida em que mantém uma postura elitista e centralizadora, que entende 

currículo como rol de conteúdos, que se baseia no modelo de ensino tradicional, separando 

conteúdo de método e privilegiando o primeiro, que considera os professores como meros 

receptores  e executores passivos, que ignora as reais condições do magistério no país e não 

leva em conta as experiências, conhecimentos, inquietudes e dificuldades do cotidiano do 

professor. 

Confirmando  as  afirmações  acima,  vejamos o  depoimento da  então secretária  de 

Ensino Fundamental do Ministério,  Iara Prado: 

 

“O Ministério da Educação lançou um programa para melhorar a 
formação de professores responsáveis pela alfabetização. A previsão é 
que pelo menos 50 mil alfabetizadores sejam treinados até o final do 
próximo ano. "Identificamos que a alfabetização é uma das principais 
dificuldades dos professores quando começamos a treiná-los no uso dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais", disse a secretária de Ensino 
Fundamental do ministério, Iara Prado. Os PCN são um conjunto de 
diretrizes que define a linha pedagógica que o MEC sugere às escolas. 
Como os professores tinham dificuldade para compreendê-los e colocá-
los em prática, o ministério preparou o projeto Parâmetros em Ação, 
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para ensinar os professores a usá-los.”(Folha de São Paulo, 15/12/00) 
 

Ou  então  na  fala  do  próprio ministro: 

 
“Os PCN devem ser “o livro de cabeceira” dos professores, disse Paulo 
Renato, reconhecendo que há um “hiato de linguagem” entre o professor 
“lá do interior do Ceará e o especialista”. Ele contou que o MEC está 
iniciando o programa Parâmetros em Ação para formar “em parceria” 
com secretarias de Educação estaduais ou municipais “agentes de 
divulgação dos parâmetros”. O ministro insistiu que a “cultura da 
reprovação”, marcada pela “cômoda atitude do professor que dá matéria, 
dá a prova e quem passou, passou”, precisa mudar”.(O Estado  de  São  
Paulo, 03/10/99 ) 

 

Baseando-se nesses depoimentos, tudo indica que a lógica presente nas orientações  

dos  PCN, determinadas  por parte do governo federal  insere-se, a nosso ver, no contexto das 

iniciativas neoliberais no campo da educação, financiadas  pelo Banco Mundial, no qual  o  

professor  é  visto apenas como um operário que deve por em  prática o  ideário  da  reforma 

educativa. 

Na verdade, o que vem ocorrendo é um processo em que cada vez mais os pro-

fessores vêm sendo  “eclipsados”, vêm sendo colocados à sombra com os curriculos 

prescritos. Os sujeitos, hoje, do processo educativo são os PCN. A não existência de um tom 

de diálogo nos documentos anuncia essa intenção. Desde sua elaboração, os PCN não tiveram 

os professores como interlocutores. 

Ainda, com a perspectiva de indicar algumas incongruências contidas nos PCN para 

o ensino de geografia, que poderiam mais dificultar que enriquecer o trabalho dos professores 

do ensino fundamental, submetemos à análise o trecho que se segue: 

 

"Tanto a Geografia Tradicional como a Geografia Marxista 
militante negligenciaram a dimensão sensível de perceber o mundo: 
o cientificismo positivista da Geografia Tradicional, por negar ao 
homem a possibilidade de um conhecimento que passasse pela 
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subjetividade do imaginário; o marxismo ortodoxo e militante do 
professor, por tachar de idealismo alienante qualquer explicação 
subjetiva e afetiva da relação da sociedade com a natureza que não 
priorizasse a luta de classes." ( MEC,1998b:22) grifos nossos 

 

 

O  trecho  descrito   permite  verificar   que,  a  partir   da   concepção teórico-

metodológica nos  PCN   para o ensino de Geografia, há  passagens nas quais os autores dos  

Parâmetros procuraram registrar sua posição contrária a uma concepção dialética e tradicional 

na geografia. Procurando assim revelar o outro lado de sua posição ideológica, qual seja 

aquela que defende uma Geografia e uma educação voltadas para operar nos indivíduos 

valores  padronizados e individualistas, contra  uma democracia com seus mais altos valores. 

No  que   tange  a   questão   da   militância  política, é  próprio do  regime  

democrático  que  respiramos, sendo próprio do  professor  escolher entre tantas outras formas 

ou  estratégias  de  luta  e  participação  política. Portanto, parece-nos que  os  autores dos 

PCN resolveram denominar todos geógrafos da Geografia Crítica de “marxistas militantes”.  

Quanto a essa questão, observamos alguns comentários de importantes geógrafos 

sobre o  papel da participação política e que são representantes  do momento histórico da 

Geografia Crítica, primeiramente  Milton Santos, fazendo referência à luta contra o 

preconceito racial;. 

“O papel do intelectual é a busca da verdade e a expressão dessa busca. 
Não basta encontrar a verdade, é preciso proclamá-la. Nesse caso, o que 
seria normal, que todo intelectual se alinhasse em todo o tipo de luta para 
restaurar direitos, para afirmar igualdades. Seria normal que todo 
intelectual fosse contra o preconceito racial. A verdade é que isso não se 
dá. E não se dá em parte porque, no caso brasileiro, os intelectuais estão 
cada vez mais omissos e uma boa parte prefere a aliança com o 
establishment. Mais especificamente, o intelectual deveria participar da 
luta contra o preconceito racial não apenas como profissão de fé, um 
discurso de adesão, mas pela proposta de interpretação da sociedade 
brasileira como um todo. Acho que é a única forma pela qual o 
preconceito racial pode ser eficazmente combatido, ultrapassando o 
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limiar da emoção e passando para a produção de um discurso coerente 
que possa ser a base de um discurso político”. (Santos, Folha de São 
Paulo,1999) 

Em  segundo  Manuel  Correia  de Andrade : 

 

“Na  nossa  opinião, o  geógrafo deve utilizar  o  seu  potencial teórico,  
o  domínio das técnicas modernas e   o   seu comprometimento com  os 
altos objetivos nacionais para dar uma contribuição positiva  à  solução 
dos problemas do país. Ciência  é também política, e o cientista deve 
saber porque é utilizada e  em  favor  dos interesses  de quem ela é 
utilizada.” (1999:13)  
 

 

Com  base   nas  colocações  acima, geógrafos  renomados  enfatizam  a importância 

da participação política dos geógrafos, pois  faz  parte do jogo democrático defender suas 

idéias.  Portanto,  os  autores  dos PCN ao, criticarem a participação política chamada de 

"militante", colocando no  mesmo movimento todos  geógrafos que participaram e  

contribuíram para corrente da Geografia Crítica,  mostraram-se contraditórios com  os  

princípios que eles mesmos propugnam nos PCN: “pluralismo  e cidadania.”    

Aliás, é  importante frisarmos que vários  desses geógrafos denominados de  

“militantes” pela análise generalizante dos autores do documento,condenam   

comportamentos  dogmáticos  e  atitudes  panfletárias por pertencerem a um vasto campo 

teórico-metodológico . Vejamos por  exemplo a citação abaixo: 

 

“Daí o educador. assim como o intelectual, em geral, ter hoje uma 
importância decisiva para as mudanças sociais, inclusive as econômicas. 
Mas isso não significa, para usar um velho jargão, “colocar a teoria na 
frente da prática" ou melhor, impor unia teoria acabada e supostamente 
revolucionária. Nem mesmo quando se camufla esse centralismo, às 
vezes até inconscientemente, pelo apelo ao “diálogo com a comunidade", 
sendo que já existem as respostas (e as perguntas) prontas, as quais os 
participantes deverão apenas assimilar - e os recalcitrantes serão 
taxados de “reacionários”. Essa é uma atitude autoritária típica, da 
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"direita" ou da velha "esquerda", que no fundo impede a 
autonomia e a iniciativa efetiva dos outros, das pessoas, dos 
educandos, dos cidadãos em geral.” (Vesentini,1999:24) grifos nossos. 

  
 

Como podemos perceber, os geógrafos da Geografia renovada não representam 

aquilo que o documento tenta transparecer. Ao chamar todos integrantes da geografia crítica 

de  “professores militantes”, os  autores  dos PCN reduziram  o papel fundamental que essa 

escola teve na renovação dos estudos da ciência geográfica. 

Segundo   Moraes (1993), a proposta  da  geografia crítica era a de executar um 

tipo de análise, que evidenciasse as contradições do modo de produção capitalista, nos 

vários quadros regionais. Ensejava assim uma Geografia de denúncia de realidades espaciais 

injustas e contraditórias. Tratava-se de explicar as regiões, mostrando não apenas suas 

formas e sua funcionalidade, mas também as contradições sociais aí contidas: a miséria, a 

subnutrição, as favelas, enfim as condições de vida de uma parcela da população que não 

aparecia nas análises tradicionais de inspiração ecológica. Esta proposta veiculava um ideal 

humanista e conseguia um peso político, em função de sua potencialidade de constatação e 

divulgação da manifestação espacial de problemas sociais. Daí a idéia, desenvolvida por 

estes autores, do espaço como base da vida social, e sua organização como reflexo da 

atividade econômica. 

A Geografia Crítica, segundo Moraes (1993), também se desenvolveu bastante a 

partir dos estudos temáticos, notadamente aqueles dedicados ao conhecimento das cidades 

(que não devem ser confundidos com a Geografia Urbana tradicional). Aqui, foi 

particularmente importante a contribuição dada por autores não-geógrafos. O contato com 

teorias extra-geográficas foi bastante benéfico; basta pensar na influência de um sociólogo, 

como M. Castels, ou de um filósofo, como H. Lefebvre; o primeiro através de seu livro já 

clássico A questão urbana, o segundo através de obras como A produção do espaço e Espaço 

e Política. A influência de urbanistas, como  Lojikne ou  Folin, também é sensível. No rol das 
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influências extra-geográficas, o nome de  Foucault deve ser mencionado, por seus estudos 

sobre a relação entre o espaço e o poder.. Na verdade, a Geografia Critica abre  um leque 

bastante amplo de influências "externas". Afinal, romper o isolamento do geógrafo é  também 

uma de suas metas. 

 Na opinião de  Vesentini (2001), entre estes trabalhos temáticos, que enfocam  o 

urbano, um destaque deve ser dado para a figura de David Harvey. Este  autor faz a critica das 

teorias liberais sobre a cidade, e assume uma postura socialista. Realiza então uma leitura das 

teses marxistas, tentando empregar a teoria da renda fundiária, na análise da valorização do 

espaço urbano. Analisa o uso do solo, um tema clássico da Geografia, à luz das categorias do 

valor-de-uso e do valor-de-troca. Nessa reflexão, adianta bastante as formulações a respeito 

de uma dialética do espaço, e chega a algumas concepções interessantes, como, por exemplo, 

"a de ver as formas espaciais enquanto processos sociais, no sentido de que os processos 

sociais são espaciais" ( Harvey, apud Moraes,1993: 121) . 

Vê-se que os caminhos buscados pelas várias propostas da Geografia Crítica são 

numerosos, diferentes, e todos igualmente importantes. De acordo com Moraes (1993), em 

termos de uma concepção mais global de Geografia, cabe uma exposição mais minuciosa da 

proposta de Mílton Santos, apresentada em seu livro "Por uma Geografia nova". Esta obra ex-

pressa uma tentativa sintética de outros trabalhos desse autor, representando uma proposta 

geral para o estudo geográfico - é assim um livro de claro conteúdo normativo. Nesse 

trabalho, depois de avaliar criticamente a Geografia Tradicional, a crise do pensamento 

geográfico e as principais propostas de renovação, efetivadas pela Geografia Pragmática, 

Santos passa a expor sua concepção do objeto geográfico. Milton Santos (2002) argumenta 

que toda atividade produtiva dos homens implica numa ação sobre a superfície terrestre, numa 

criação de novas formas, de tal modo que "produzir é produzir espaço". Afirma que a 

organização do espaço é determinada pela tecnologia, pela cultura e pela organização social 

da sociedade, que a empreendem. Na sociedade capitalista, a organização espacial é imposta 

pelo ritmo de acumulação. 
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Enfim, podemos dizer que a Geografia Crítica é uma frente, na qual obedecendo a 

objetivos e princípios comuns, convivem propostas díspares. Assim, não se trata de um 

conjunto monolítico, mas, ao contrário, de um agrupamento de perspectivas diferenciadas. 

Dai, advém uma grande diversidade metodológica, no âmbito da Geografia Crítica. 

Esta apresenta um mosaico de orientações metodológicas, bastante variado: estruturalistas, 

existencialistas, analíticos, marxistas (em suas várias nuances), pós-estruturalistas etc. Aqui a 

unidade se esvanece, mantendo-se, como único traço comum, o discurso critico. São 

buscados, para fundamentar as propostas efetuadas, autores bastante díspares: Foucault, Mao 

Tse-Tung, Lefort, Godelier, Barthes, Lênin, Sartre, Adorno e Marcuse  entre outros. Vê-se 

que a gama de orientações abarcada é realmente ampla. Assim, há uma unidade ética, 

substantivada numa diversidade epistemológica. 

  Esta diversidade,segundo Moraes (1993), é em certo sentido benéfica, pois 

estimula o debate, gera polêmicas, e faz avançar as reflexões. Onde há discussão há vida, 

onde há debate aflora o pensamento crítico, onde há polêmica há espaço para o novo, para a 

criação. Por isso, a Geografia na atualidade estimula a reflexão; a queda das "verdades" 

fossilizadas age nesse sentido. Buscam-se novos caminhos, questionam-se velhas concepções, 

tentam-se novas fórmulas. Existe um enorme horizonte pela frente, na elaboração dessa 

Geografia nova, resta muito trabalho por fazer. Assim, a Geografia Crítica é um desafio, e 

uma promessa. 

No entanto, os  autores  dos PCN, talvez  influenciados  pelas "verdades" fossili-

zadas,  ainda  permanecem numa visão estreita  e dogmática. Aliás,  essa   é a  estratégia  

neoliberal,   desqualifica  a  crítica  e  se auto denomina como  “nova”  e  “avançada”  

Conforme destaca  Bourdieu (1989), a legitimação duma nova proposta de 

autoridade não consiste apenas na sua regularização formal, mas, sobretudo, na geração de 

novos discursos com novos vocabulários e novos universos conceituais para representar o 

mundo social. Certamente, outras formas de dominação existem,  sem dúvida, mas uma das 

mais relevantes reside na apropriação do conceito de mudança.  Portanto,a direita política 
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reage em sintonia com as novas classes médias, modificando a base discursiva que assegura a 

sua reprodução nas posições de poder. Um bom exemplo disso nos é  proporcionado pelo 

conceito de “modernização” e pela sua nova centralidade no denominado "interesse  geral  da  

cidadania". Algumas passagens em que Bourdieu descreve o poder simbólico poderiam ser a 

descrição da dominação neoliberal  atual :  

 

"O poder simbólico como o poder de constituir o dado pela enunciação, 
de fazer crer e fazer ver, de confirmar ou de transformar a visão de 
mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo: poder quase mágico que 
permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou 
econômica), graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se 
for reconhecido, quer dizer ignorado como arbitrário". (1989:14) 

 

Ao  analisar  esse debate ideológico nos PCN,  Oliveira, afirma que:  

 

“os autores do texto sobre a geografia nos PCN revelam de quem estão a 
serviço. Revelam que não concordam com o movimento crítico que 
dominou a geografia mundial deste final de século XX e, muito mais que 
isso, revelam sua adesão a uma ideologia capitalista individualista, 
conscientes ou não, aliás, não importa. Procura atingir de forma leviana 
importantes nomes da geografia mundial; em troca do quê?, poderia 
perguntar-se. Talvez da vingança sádica para quem o poder é tudo. 
Esqueceram-se, os autores, suas origens, suas trajetórias intelectuais, 
para falarem a linguagem do poder.” (1999:55) 

 
Dessa forma, portanto, a produção simbólica presente nos PCN,  por trás do  

aparente   pluralismo democrático,  revela o  seu  potencial  de manipulação da subjetividade 

dos indivíduos.  

 Esta postura pode revelar o caráter ideológico que era objeto do combate, ou seja, 

apresentar uma concepção de Geografia que fosse capaz de quebrar a visão de totalidade que 

a concepção dialética trouxe para o interior do pensamento geográfico. Visão de totalidade 

que permite ao sujeito do conhecimento a compreensão do mundo em que vive e que, antes de 
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tudo, permite pensar a sua superação. Aqui por certo está, consciente ou inconscientemente, o 

real objetivo de concepção baseada no subjetivismo na geografia. Formar cidadãos que apenas 

se enxerguem como indivíduos, não conseguindo, portanto, enxergarem-se como 

padronizados pela indústria cultural. 

No entanto, há aspectos que parecem indicar uma contradição imensa, mesmo 

depois de descartar o "marxismo ortodoxo e militante" e tecer criticas a “geografia marxista", 

os autores incorporaram no texto dos Parâmetros o marxismo: 

“É inegável a contribuição do marxismo para o aluno compreender e 
explicar o processo de produção do espaço. É por meio dele que se 
poderá chegar a compreender as desigualdades na distribuição da renda e 
da riqueza que se manifestam no espaço pelas contradições entre o 
espaço produzido pelo trabalhador e aquele de que ele se apropria, tanto 
no campo como na cidade. Nesse sentido, categorias do marxismo como 
relações sociais de produção, modos de produção, meios de produção, 
forças produtivas, formação social, são fundamentais para revelar ao 
aluno condições concretas do seu cotidiano na sociedade”. 
(MEC,1998b:22) 

Diante  do exposto acima, tudo indica um interesse em  não assumir enfaticamente a 

proposta curricular, pois  é interessante manter uma “tendência concensual"  como estratégia 

de convencimento.  Desse modo,  a manutenção de  uma tendência conceitual oscila no 

decorrer dos PCN, pois se ela é muitas vezes clara, em outras a concepção apresentada para os 

conceitos e categorias centrais dos PCN e/ou a terminologia utilizada nos blocos temáticos 

identificam-se com diferentes correntes teórico-metodológicas. 

Assim sendo, a 'busca de explicações mais plurais" é, em princípio, interessante. 

Todavia é  notória a forma como os autores reduzem as possibilidades de compreensão da 

realidade a partir de outros paradigmas conceituais, na medida em que, por exemplo, avaliam 

a presença do materialismo histórico dialético na geografia apenas por sua  vertente 

"ortodoxa", ou seja, aquela que se preocuparia somente com uma “ explicação política e 

econômica do mundo" 

Talvez isto tenha sido feito porque na realidade os autores tiveram que reconhecer 
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que o que há de sério e conseqüente na geografia brasileira vem dessa corrente criticada, 

enquanto aquela corrente seguida pelos autores não tem produção acadêmica e científica 

capaz de dar sustentação à proposta. No intuito de constarmos  tal  hipótese, basta consultar 

qualquer bibliografia geográfica para localizarmos  essas  categorias. Vejamos a seguinte por 

exemplo:    

 

“A noção de totalidade ganha agora uma nova importância e aparece 
mesmo como uma imposição do momento atualmente vivido pela 
história do sistema capitalista. Isso tem sua ironia, pois a noção assim 
revalorizada vai permitir uma tomada de consciência que não estava nos 
planos do sistema suscitar.Como, sem a noção de totalidade, explicar, 
por exemplo, que certos Estados sejam cada dia mais ricos e outros 
cada dia mais pobres? Como explicar igualmente que, a despeito dos 
índices de crescimento econômico positivos e mesmo em certos casos 
reconfortantes, o volume de pessoas pobres esteja sempre aumentando? 
Como, ainda, explicar que, nos países ricos, onde a mais-valia 
proveniente da superexploração desemboca de toda parte, o número de 
indivíduos sem emprego e de pobres cresça sem parar?” 
(Santos,2002:237)  

 

O  trecho descrito  permite-nos  verificar   que, muitos geógrafos que não são 

rotulados de ‘marxistas’, adotam categorias de análises baseadas no pensamento marxiano,  

Apesar dos ataques proferidos ao marxismo,. os autores dos PCN contraditoriamente  fizeram 

referência a muitos deles na bibliografia. De qualquer forma, é no mínimo estranho que o 

SEF/MEC tenha permitido que um texto repleto de contradições do ponto de vista filosófico 

esteja presente nos PCN. 

Não é nossa intenção  realizar uma análise teórico-metodológica  dos conteúdos 

específicos, pois o estudo analisa o modo como os PCN de Geografia assimilam a tradição 

crítica nesse campo disciplinar. A pluralidade assumida está, no entanto, relativizada na 

"Caracterização da área de geografia"', cuja leitura permite notar a presença de uma postura 

teórico-metodológica específica: 
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“Uma das características fundamentais da produção acadêmica da 
Geografia dos últimos tempos foi o surgimento de abordagens que 
consideram as dimensões subjetivas e, portanto, singulares dos homens 
em sociedade, rompendo, assim, tanto com o positivismo como com o 
marxismo ortodoxo. Buscam-se explicações mais plurais, que promovam 
a intersecção da Geografia com outros campos do saber, como a 
Antropologia, a Sociologia, a Biologia, as Ciências Políticas, por 
exemplo. Uma Geografia que não seja apenas centrada na descrição 
empírica das paisagens, tampouco pautada exclusivamente pela 
explicação política e econômica do mundo; que trabalhe tanto as 
relações socioculturais da paisagem como os elementos físicos e 
biológicos que dela fazem parte, investigando as múltiplas interações 
entre eles estabelecidas na constituição dos lugares e territórios. Enfim, 
buscar explicar para compreender.Essa tendência conceitual é que se 
procurou assinalar ao definir o corpo de conteúdos que a Geografia deve 
abordar no ensino fundamental.” (MEC,1998b:23-24) 

O trecho descrito permite verificar que, a partir da concepção teórico metodológica 

assumida, a sociedade, nos PCN para o ensino de Geografia, vem analisada mais pela 

perspectiva da diferenciação sociocultural do que socioeconômica, sendo que as "dimensões 

subjetivas e, portanto, singulares dos homens em sociedade" são valorizadas. 

A leitura completa da "Caracterização da área de geografia" e a análise dos blocos 

temáticos, que expressam os conteúdos a serem trabalhados no ensino fundamental, revelam 

que essa “tendência conceitual" assumida pelos autores aparece de forma marcante na 

formulação desses objetivos. 

É   comum encontrar-se a mesma palavra sendo tratada ora de uma forma, ora de 

outra. Foi o que aconteceu com as chamadas “categorias espaço, território, paisagem e lugar". 

Senão vejamos: 

 

 "A Geografia tem por objetivo estudar as relações entre o processo 
histórico na formação das sociedades humanas e o funcionamento da 
natureza por meio da leitura do lugar, do território, a partir de sua 
paisagem". (MEC,1998b:26) 
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Em certos momentos tudo parece muito asséptico, sem as grandes polarizações que 

existem sobre a apropriação do espaço e os vários poderes - econômico, político, religioso, do 

Estado e das oligarquias dominantes - aliados às representações sociais dos vários segmentos 

da sociedade sobre as questões do espaço geográfico. Essas questões  podem ser notadas  nas 

seguintes passagens dos PCN: 

   
"(...) Enriquecida essa forma de pensar sobre a idéia de lugar, o professor 
poderá trabalhar o cotidiano do aluno com toda a carga de afetividade e 
do seu imaginário, que nasce com a vivência dos lugares. A nova 
abordagem poderá ajudar o aluno a pensar a construção do espaço 
geográfico não somente como resultado das forças econômicas e 
matérias, mas também pela força desse imaginário." (MEC, 
1998b:59) grifos nossos. 
 

Ou  então, 
 

"(...) Dois temas têm se revelado como grandes temas motrizes das 
principais forças humanas capazes de gerar profundas transformações no 
processo de interação entre a sociedade e a construção do território. São 
eles: a velocidade e a eficiência dos transportes e da comunicação 
como novo paradigma da globalização  e a globalização  e as novas 
hierarquias urbanas." (MEC, 1998b:100) grifos nossos. 

 
E  mais  adiante , 

 
" (...) para o professor , mais importante do que ficar estudando a 
genealogia da globalização, o que não significa deixar de explicar 
para os alunos o seu significado, é procurar ajuda-los  a 
compreender como a globalização veio redefinindo uma nova 
territorialidade." (MEC,1998b:103) grifos nossos. 

 
Por fim conclui 

 
 



 215

  

"(...) Cada vez mais torna-se evidente que não foi somente o mundo que 
mudou, mas, também, as leituras teóricas que vêm sendo feitas sobre ele. 
As leituras reducionistas, que explicavam tudo em função de 
conjuntos rígidos movidos por interesses políticos e econômicos, 
perdem lugar para permitir incluir outros feitores e outras leituras, 
como as culturais e religiosas." (MEC, 1998b:106-107) grifos nossos. 

 

 

Assim, a visão de sociedade expressa na concepção revelada pelos trechos citados, 

passa a ser de uma reunião de indivíduos, ignorando  as contradições e obstáculos desse 

processo brutal  de  mundialização  econômica, naturalizando as relações sociais numa  

padronizada pelos códigos do consumo. É possível que este tenha sido o motivo pelo qual os 

autores sonegaram aos leitores professores de Geografia a revelação da concepção a partir da 

qual escreveram os PCN. 

Outra   questão  muito  importante  para  a  análise  geográfica, no que tange  aos  

novos  arranjos  espaciais  e  econômicos, discutidos pela geopolítica,   está praticamente 

ausente. Não se pode esquecer o que ocorre no  Oriente Médio, na ex-Iugoslávia, no Tibete; 

as verdadeiras dizimações étnicas ocorrendo em várias partes do mundo, as intervenções da 

OTAN, organização que em vez de tentar resolver a guerra acirra mais ainda a sua 

continuidade efetuando  ataques até mesmo contra a população civil; as guerras por meio da 

televisão invadindo os nossos lares com imagens violentas e informações fragmentárias que 

impedem telespectadores de conhecer a sua complexa realidade. Como pesquisarmos com 

profundidade o que ocorre com as guerras e o que elas têm a ver com a construção e 

reconstrução do espaço geográfico? 

 Pelo que  percebemos, essas questões que ora os especialistas nos sugerem, na 

condição de temas, que darão novo enfoque ao andamento das práticas escolares, existem de 

maneira abstrata na composição de um discurso, pois o que lhes concede alicerce, no tipo de 

organização do conhecimento em que estamos inseridos, é o estatuto científico, e por 

conseqüência disciplinar e este já se encontra envolto por seus respectivos referenciais de 
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interpretação teórica. 

   Para alcançar o mínimo de aceitação, portanto, a partir das diferentes concepções 

da ciência geográfica presentes no texto do documento em análise, permite que se afirme que 

os autores adotaram a concepção de Geografia baseada no ecletismo. Ao que se saiba, o 

ecletismo revela mais a ausência do que a presença de uma concepção filosófica.É aqui que a 

armadilha da pluralidade se manifesta. Tentar busca a neutralidade  da concepção geográfica  

para dar sustentação e consistência epistemológica, em nome da pluralidade, deixou 

caracterizar, em grande parte, a estratégia que pretende materializar mudanças significativas e 

espontâneas na prática escolar, mas no entanto, também deixou  descoberto a possibilidade de 

o ecletismo aparecer como concepção ideológica dominante  que se  pronuncia.  

O que parece ficar evidente, até o momento, é que esta recente reforma, 

especificamente no Ensino Fundamental, busca promover uma reorganização do 

conhecimento escolar a partir da qual as disciplinas, ou áreas, legalmente definidas, serão 

ainda preservadas. Delas, os autores do documento, intentam selecionar o conhecimento 

acumulado historicamente que, em confronto com os saberes portados pelos estudantes e 

apresentados nos temas escolhidos por especialistas, poderiam propiciar ao ambiente escolar a 

produção de novos conhecimentos, permitindo a análise e a solução de problemas urgentes 

colocados pela atualidade. 

  Coadunando com nossas  idéias, vejamos  o  que  diz Duarte ao analisar o discurso 

dos PCN : 

“ele exemplifica uma estratégia que está se disseminando no discurso 
educacional contemporâneo, estratégia essa que consiste em elaborar 
uma mistura de princípios oriundos de distintas concepções filosóficas e 
políticas sobre a educação numa pretensa superação da unilateralidade 
ou das limitações de cada concepção e numa pretensa incorporação das 
contribuições de todas as concepções educacionais. (...) pode ser 
constatada a tentativa de fazer com que coexistam harmoniosamente 
diferentes objetivos e princípios educacionais: formação contínua para o 
mercado e formação contínua da pessoa e do cidadão; valorização da 
aprendizagem produzida pelos modernos meios de comunicação e da 
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aprendizagem realizada no interior do sistema formal de educação: 
valorização do "aprender a aprender" e da transmissão de conhecimentos 
pelo' professor; valorização de uma "relação de autoridade mas também 
de diálogo entre professor e aluno". (...) parece-nos reveladora da 
estratégia de conciliação entre posições distintas. Como já dissemos, 
nossa concepção de dialética está longe dessa lógica do equilibrio e, de 
resto, vemos nesse tipo de discurso apenas um reflexo do ambiente 
político cultural da atualidade, impregnado pelo pragmatismo 
neoliberal.(...) esforçam-se ao máximo por mostrar que agora são 
abertos, arejados, descontraídos, livres de qualquer dogmatismo e 
preconceito. Entretanto, não conseguem esconder seu profundo desprezo 
e aversão por aqueles que teimam em denunciar as formas pelas quais é 
possível aderir à ideologia dominante, mesmo em nome da 
democratização da sociedade.(...) Nessa direção, não cabe adotar atitudes 
ingênuas, como a de procurar ver "o que há de positivo" nesse discurso, 
assim como também não cabe a atitude aparentemente realista mas, na 
verdade, conformista, que seria a de afirmar que já constituiria um 
avanço o fato de provocar a discussão sobre certas questões etc.” 
(2000:53-54) 
 

 

Levando em  consideração a afirmação acima, o discurso, o linguajar progressista, 

que ora os especialistas nos apresentam nos PCN supre a necessidade de que novos modismos 

ocupem o imaginário dos agentes envolvidos com a educação; talvez um preenchimento de 

necessidades, vontades e desejos de acomodação ao meio escolar e social; condicionamento 

sutil atrelado às constantes manchetes da mídia.  

Diante  disso,     tudo  indica  que o  autores  dos PCN, preocupados com o sucesso  

de  seu  mais novo produto, não levaram  em  consideração alguns  pressupostos básicos da  

ciência  geográfica: 

                 

“Para desmistificar o espaço, é preciso levar em conta dois dados 
essenciais: de um lado a paisagem, funcionalização da estrutura tec-
noprodutiva e lugar da reificação; de outro lado, a sociedade total, a 
formação social que anima o espaço. Assim, desmistificaremos o espaço 
e o homem.Demistificar o homem e o espaço é arrancar da natureza os 
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simbolos que escondem sua verdade, quer dizer "tornar significativa a 
Natureza e tornar naturais os simbolos" , é revalorizar o trabalho e 
revalorizar o próprio homem para que ele não seja mais tratado como 
valor de troca. Temos, diante de nós, um problema de conhecimento e 
um problema moral.” ( Santos, 2002: 266) 

 

Pelo que pudemos entender – em função da análise e problematização que 

empreendemos sobre as reformas educativas operacionalizadas recentemente pelo MEC  – 

este currículo escolar (PCN), para o Ensino Fundamental, nasce no interior de uma 

determinada configuração, a partir da qual uma visão de mundo, conhecimento e conduta 

moral principalmente, se organiza e se estende para a sociedade, na qual a educação, a escola, 

desempenha um papel estratégico. Por este caminho, todas as pessoas em idade escolar, em 

período de formação no nosso país, estariam obrigadas a iniciar em suas vidas um processo de 

recepção de informações disciplinarmente organizadas, hierarquizadas e classificadas que, por 

sua vez, seriam repassadas no interior das unidades de ensino, de forma que, comungando 

interiormente com este ‘projeto, modelo, padrão’, consigam organizar suas vidas nos formatos 

da vida social vigente, reproduzindo os processos culturais considerados válidos para todos, e 

mediante os quais devem estar orientados seus comportamentos tanto pessoais, quanto 

interpessoais. 

Desta maneira, nos moldes contemporâneos, ou mesmo no projeto neoliberal, a 

partir das apropriações simbólicas, encaminhar-se para a escola significa mais que 

compartilhar o mundo através do saber, pois implica compreender este mesmo mundo de uma 

determinada forma, o que conduz as ações dos educandos a um entendimento específico de 

um papel a ser cumprido, segundo uma maneira de pensar já dada. 

Em suma,  a discussão sobre a produção de conhecimento e o ensino de geografia 

tem que passar pelo debate teórico, filosófico e utópico. Não se pode separar a ciência do 

cientista, o sujeito do objeto, o criador da criatura. Portanto, a história do pensamento 

geográfico neste início de século está marcada por um intenso debate entre o positivismo 

clássico, o empirismo lógico, o historicismo, a dialética e a fenomenologia. A influência 
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marxista deixou marcas profundas neste debate. Ignorá-la é ignorar a história do século XX. 

Ou melhor, é instrumentalizar o Estado capitalista ideologicamente. 
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(...) E, no entanto, o mundo está aí, com os efeitos imediatamente visíveis 
da concretização da utopia neoliberal: não só a miséria de uma fração 
cada vez maior das sociedades mais avançadas economicamente, a 
disparidade extraordinária entre as rendas, o desaparecimento 
progressivo dos universos autônomos de produção cultural (cinema, 
editoração etc.) pela imposição inoportuna de valores comerciais, mas 
também, e, sobretudo, a destruição de todas as instâncias coletivas 
capazes de fazer frente aos efeitos da máquina infernal – como é o caso 
do Estado, depositário de todos os valores universais associados à idéia 
de público, e também da imposição generalizada, nas esferas do alto 
escalão da economia ou no seio das empresas, dessa espécie de 
darwinismo moral, que, ao cultuar o “winner”, diplomado em 
matemáticas avançadas, instaura a luta de todos contra todos e o cinismo 
(Bourdieu, 1998). 

 

 

Tal como expressa Bourdieu (1998), estamos presenciando um momento de 

perplexidade frente aos dispositivos do neoliberalismo que impactam as mais diferentes 

esferas do tecido social, sobretudo as dinâmicas econômica, política, cultural e social, tendo 

aqui um alcance expressivo no campo da educação escolar. 
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Conforme foi evidenciado no decorrer do trabalho, as políticas neoliberais se 

instauram efetivamente a partir dos anos 70, tendo como cenário propício para sua 

consolidação a crise do modelo fordista e do Estado de Bem Estar e, como aliadas, a profunda 

recessão e a crise fiscal, que configuram as dificuldades de o Estado administrar as 

contradições próprias do movimento do capital. Nesta conjuntura marcada por uma intensa 

crise estrutural, substanciais alterações no mundo do trabalho foram desencadeadas, 

provocando um incisivo processo de reestruturação produtiva e econômica; a dissolução de 

políticas sociais características do Estado de Bem Estar; a implantação de reajustes social e 

político; e a emergência de um novo modelo de acumulação capitalista, o qual teve como 

alicerce a dinâmica do mercado livre como dogma e regulador dos novos cenários 

competitivos promovendo, por sua vez, a constituição de novos paradigmas organizacionais. 

Bourdieu (1998) afirma ainda que o discurso neoliberal não é um discurso como os 

outros: “ele é um discurso forte, que só é tão forte e difícil de combater em razão de ter ao seu 

lado o poder de um mundo de relações de forças que ele contribui para que se torne o que é, 

orientando as escolhas daqueles que dominam as relações econômicas e a elas acrescentando 

sua força própria, particularmente simbólica” (apud Folha de S.Paulo, 12-07-1998). 

Nesse sentido, através de um processo de apropriação simbólica e ressignificação dos 

conceitos, a crise da educação, sua superação e os culpados são redefinidos segundo os 

interesses do mercado. Temos, desse modo, novos desafios impostos ao professor, o qual se 

deve se tornar imediatamente flexível e reflexivo; o aluno deve se tornar mais participativo e 

interessado, ou seja, ser um educando; ao passo que ao governo cabe imediatamente 

conclamar toda uma nação à cidadania, na tentativa de administrar melhor a escola pública. 

Como destacamos ao longo deste trabalho, o atual modelo de controle imposto pelas 

reformas educacionais, atingindo o currículo escolar, busca um crescente controle sobre a 

educação e seus agentes. Um controle que desenvolve sofisticadas estratégias de 

disciplinamento do professorado segundo as exigências do mercado. Trata-se de um controle 

disciplinar que desenvolve estratégias de vigilância dissimuladas. 
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Segundo Nóvoa (1992), não existe ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem 

inovação pedagógica sem uma adequada formação de professores. Caberia então perguntar, 

qual a contribuição dos currículos prescritos para a formação de professores? O documento 

introdutório dos PCN afirma que a educação escolar deve promover a participação dos alunos, 

o desenvolvimento do pensamento crítico, a criatividade e a autonomia, o que não é 

experimentado pelo próprio professor em seu processo de formação (inicial ou em serviço). 

Ora, para que possa ajudar os alunos a desenvolverem a criatividade, a receptividade à 

inovação e a autonomia de pensamento, é necessário que o professor tenha, ele mesmo, o 

domínio dessas habilidades em seu exercício profissional. 

Uma vez que as reformas educacionais baseadas em prescrições trabalham contra a 

história e o contexto da vida e do trabalho de professores, e por não ouvirem o que concerne a 

estes, acabam por gerar novas crises. Goodson (apud Cacete, 1999) propõe que as vozes dos 

professores sejam escutadas em alto e bom som e seus conhecimentos se constituam em uma 

espécie de contracultura usada contra o conhecimento e o poder produzidos e promulgados 

pelos políticos e administradores que controlam o sistema educacional. 

Como promover a autonomia do professor, a capacidade de elaboração própria, a 

reflexão sobre sua prática pedagógica, elementos fundamentais do processo de sua formação 

contínua? Certamente não será apregoando o que ele deve fazer em sala de aula. Não há 

possibilidade de criatividade e de diálogo dentro de limites fornecidos por um currículo 

nacional que define "o que”, “como” e “quando” ensinar, e que se constitui num referencial 

significativo e atualizado sobre a “função da escola”, a “importância dos conteúdos” e o 

tratamento que deve ser dado a eles. (MEC,1998a). 

Não é possível mudar a qualidade do ensino tendo um corpo docente mal remunerado, 

pois isso leva à impossibilidade de aperfeiçoamento e atualização dos professores e 

professoras. Também não é possível pregar qualidade num quadro de estrutura física e 

material desolador como o de grande parte das escolas públicas. De prédios a equipamentos, 

as carências são muitas. Carências que não podem ser supridas com a doação de livros 
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didáticos ou de televisões a cada escola, tampouco com o trabalho voluntário de programas 

tipo Amigos da Escola. Falta, na realidade, uma política educacional no país que, sem 

subordinação, delineie o que queremos como nação, os nossos objetivos como cidadãos e 

cidadãs e o nosso lugar no cenário mundial. 

Como constatamos, o discurso que faz a apologia da educação para cidadania e ao 

mesmo tempo desloca-a do campo social e político inscreve-se no rol das sofisticadas 

estratégias do ideário neoliberal. De acordo com Apple (1999), é fundamental entendermos os 

processos sócio-psicológicos usados para obter o consentimento das pessoas à dominação 

através de instituições culturais (mídia, igreja, escola, família etc.), baseando-se na obtenção 

de consenso construído pela ordem dominante, próximo do conceito de hegemonia de 

Gramsci (bloco hegemônico que se impõe), criando um escopo ideológico de grupos 

diferenciados que normalmente não concordariam uns com outros. 

Um exemplo interessante desse processo de ressignificação do ideário neoliberal diz 

respeito a qualidade das escolas públicas e privadas em nosso país. Segundo tal discurso, a 

qualidade da primeira é inferior à da segunda porque a administração da escola pública é 

ineficaz, desperdiça recursos e utiliza métodos atrasados. Assim, o sistema reconhece o 

problema da desqualificação, mas vincula-o a problemas de mercado e de técnicas de 

gerenciamento, o que lhe permite estabelecer metas e programas educacionais que girem em 

torno de tais alvos, demonstrando a preocupação governamental com a qualificação 

educacional e um sentimento de consolo nos diferentes segmentos atingidos por considerarem 

que suas necessidades estão sendo cuidadas. O que tal discurso não considera, dentre outros 

fatores, é a diferença social existente entre tais escolas, nem a magnitude do capital 

econômico e cultural de cada uma. Portanto, a noção de qualidade total é permeada por um 

tecnicismo que reduz os problemas sociais mais amplos a questões administrativas, 

esvaziando os campos sociais e político do debate educacional. 

Dessa maneira, simultaneamente à transmissão dos saberes científicos em forma de 

conteúdos programáticos organizados pelo currículo escolar, veiculam-se valores, imagens, 
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hábitos, representações, normas de conduta, gestos e maneiras prescritos por uma cultura 

hegemônica. Esses artefatos culturais não foram produzidos por um ente transcendental de 

forma fantasmagórica, como suas formas de naturalização querem nos fazer crer. A própria 

atuação dos agentes do capital no espaço escolar denotam tal assertiva. 

Nessa linha de raciocínio, a organização do trabalho na escola não é composta apenas 

por um conjunto de conteúdos escolares, que articulam em torno do currículo a produção das 

ciências e dos saberes construídos historicamente pela humanidade de forma neutra e 

apolítica. 

No contexto do poder opressivo, podem ser extraídos alguns mecanismos ideológicos 

presentes na corporificação das reformas educativas e, principalmente, nas novas propostas 

curriculares. Segundo Maclaren (1997), a ideologia sob tal perspectiva atua com mecanismos 

diferenciados.  

Primeiramente, temos o mecanismo que é exercido por ação da fragmentação, 

buscando significados que fragmentam grupos para que se oponham e, assim, se fragilizem. 

Por exemplo, quando as análises do sistema educacional brasileiro buscam atrelar a 

responsabilidade pelos fracassos e desqualificação da educação à figura solitária do professor, 

sem qualquer vinculo as relações de poder mais amplas, tais análises buscam desqualificar as 

reivindicações de grupos docentes e desfocar os espaços de interesses e lutas por um sistema 

mais democrático em nosso país.  

Em segundo, temos o mecanismo que é exercido por ação da legitimação, onde o 

sistema de dominação é sustentado por ser representado como legítimo ou justo e digno de 

respeito: os interesses das classes dominantes são vistos como representativos de toda 

comunidade. Por exemplo, ao legitimar o sistema educacional como meritocrático (dando a 

todos as mesmas oportunidades de sucesso), a cultura dominante esconde que a escolarização 

ajuda mais os que vêm de famílias privilegiadas.  

Em terceiro, temos o mecanismo que é exercido por dissimulação e que se verifica 

quando as relações são encobertas, negadas ou obscurecidas de várias maneiras. Por exemplo, 
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os PCN explicitam que, “visando o desenvolvimento de suas capacidades e a ampliação e o 

enriquecimento dos referenciais para a construção de identidades e projetos de que dispõem, 

exige que essa orientação permeie toda a ação educativa escolar(...) (MEC1998:128) 

Entretanto, tal descrição permite camuflar a postura assimilacionista de tais documentos, qual 

seja, defender a integração de todas as diferenças à cultura hegemônica. 

E, por último, temos o mecanismo que é exercido por reificação, que ocorre quando 

formas específicas de crenças, atitudes, valores e práticas são apresentados como 

permanentes, naturais e consensuais, como por exemplo, o clichê que afirma que a educação 

gera igualdade de condições e chances de ascensão, às quais as pessoas normalmente não 

teriam acesso, desconsiderando, no entanto, os próprios limites dos projetos impostos pelo 

sistema neoliberal em que vivemos. 

Dessa maneira, a ideologia encontra-se tão "colada" à realidade, que qualquer 

comportamento que não se atrele ao atendimento das necessidades do consumo é rotulado 

como desviante. A produção simbólica da sociedade capitalista contemporânea consegue ser 

ao mesmo tempo singular e complexa. Sua singularidade é caracterizada no fato de que, 

devido às condições técnicas, a subsunção do valor de uso ao valor da mercadoria cultural se 

verifica no plano global, a despeito das possíveis resistências das respectivas produções 

culturais locais. 

Na esfera da produção simbólica poderíamos denominar esse processo como a 

industrialização global da cultura. Seguindo essa linha de raciocínio, a produção simbólica 

continua conservando certa autonomia apenas no plano da ideologia, pois se subordina à 

lógica da padronização e da racionalidade técnica como qualquer outro tipo de mercadoria, 

agora numa escala global. 

Aliás, a tendência cada vez mais forte do capitalismo, enquanto processo civilizatório 

global, é fazer com que as tradições locais tornem-se subordinadas às tradições globalizadas. 

Renato Ortiz (1996) demonstra este fato quando relata o caso da alimentação. Os hábitos e 

valores alimentares das nações específicas gradativamente vão se subordinando – e se 
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rearticulando – à lógica do fast food, exemplo paradigmático de expressão dos nossos hábitos 

predominantes na sociedade cuja cultura encontra-se mundializada. 

Diante desse conturbado contexto, a mercantilização da produção simbólica possui 

duas tarefas fundamentais: a integração e a reconciliação forçada entre os grupos sociais 

desiguais entre si. Esse é o objetivo central do sistema de produção calcado na falsidade de 

que a massificação da cultura realmente possibilita a emancipação coletiva. Nesse reinado de 

clichês, tudo que possa vir a público já se encontra tão profundamente demarcado que nada 

pode surgir sem exibir de antemão os traços e os comportamentos demarcados pelo "gosto 

popular". 

Vivemos o período histórico muito bem caracterizado por Milton Santos (1994) como 

técnico-científico-informacional e que tem proporcionado que, cada vez mais, o que acontece 

em cada lugar do mundo esteja sendo determinado por vetores cada vez mais situados fora 

dele, o que, exatamente, coloca no centro do debate a natureza política que está envolvida na 

relação local-regional- nacional-global. 

É exatamente por isso que a Geografia se torna um saber que exige ser visto na sua 

complexidade técnico-política, e não simplesmente um saber que ou é técnico, ou é político. 

Vivemos uma época em que se faz necessário resistir à dissociação entre a dimensão técnica e 

os fundamentos ético-filosóficos. 

Em suma, as reformas educativas no mundo anunciam, portanto, um debate decisivo 

para o futuro da humanidade, pois se trata de como formar cidadãos numa sociedade em que o 

conhecimento se torna elemento estruturante das relações sociais, ao mesmo tempo em que se 

converte propriedade de alguns, e não de todos. Desse modo, as reformas educativas que vêm 

sendo propostas – Parâmetros Curriculares Nacionais incluídos – caminha em direção ao 

passado, e não ao futuro. 
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