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Resumo 
Este artigo tem por objetivo buscar indícios do que resulta do embate entre as teorias 
críticas e pós-críticas do campo do currículo na produção de propostas curriculares no 
Brasil e discutir os possíveis desdobramentos desse embate no trabalho da escola. 
Procura-se identificar se é possível afirmar que a orientação para o trabalho pedagógico 
desenvolvido nessas instituições, fundamentada em alguma medida nas discussões 
teóricas do campo do currículo, evidencia ou não a presença de uma perspectiva utópica 
- e como isso pode dialogar com a escola e seus agentes. Para isso, são analisados dois 
documentos: uma proposta curricular produzida por uma secretaria municipal de 
educação, em 2004, sob clara influência dos Estudos Culturais, e a segunda versão 
revisada da Base Nacional Comum Curricular, que teve seu processo de elaboração 
iniciado em 2015. A reflexão ora iniciada ressalta as possíveis vias de entrada das novas 
abordagens teóricas no ideário pedagógico, a tendência à permanência daqueles 
elementos que fazem sentido para os envolvidos no trabalho escolar e as formas de 
expressão desses aspectos nos documentos curriculares, suscitando questões 
relevantes para futuras pesquisas. 
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Introdução 
 

Em artigo publicado em 1997 1 , Antônio Flávio Barbosa Moreira 
ponderava que no campo do currículo, no embate entre as perspectivas da 
teoria crítica e aquelas mais ligadas à pós-modernidade, seria possível e 
necessário se buscar um equilíbrio. Em síntese, esse equilíbrio residiria “na 
preservação, na teorização e na prática curricular, da visão de futuro, da utopia” 
(MOREIRA, 1997, p. 73). 

Para o autor, duas correntes de pensamento estavam presentes no 
campo naquele contexto: uma que afirmava a impossibilidade de qualquer 
articulação com os ideais da modernidade e outra que, apesar de contestá-los 
buscava redefini-los na pós-modernidade. Para ele, “somente a segunda 
corrente, não inteiramente contrária ao modernismo, [...] pode ajudar a expandir 
o discurso educacional crítico” (p. 71). 

Retomando as críticas produzidas por autores de um lado e de outro 
desse embate, com ênfase naqueles que estariam mais próximos da segunda 
corrente de pensamento apresentada acima, Moreira (1997) ressalta que “a 
adoção de uma visão de futuro [nas discussões sobre o currículo escolar] não 
precisa implicar a valorização de grandes narrativas que correspondam a 
esquemas universalizantes fechados, a inequívocas propostas de um mundo 
melhor” (p. 73). E, fazendo referência a esses autores que focaliza em seu texto, 
explica a que se refere ao falar de utopia: 

                                                        
1 GALIAN, C. V. A; SAMPAIO, M. M. F. The critical and the post-critical approaches in 
preparing curriculum propositions in Brazil. European Journal of Curriculum Studies, 
Vol. 3, No. 2, 475-491, 2016. 

mailto:claudiavalentina@usp.br
mailto:mfsampaio@gmail.com


 2 

 
Os importantes objetivos do desenvolvimento pessoal e da 
conduta moral, defendidos por Burbules e Rice (1993), 
implicam a perspectiva de virtudes a serem desenvolvidas. O 
ponto de vista de Giroux (1992, 1993), para quem o pós-
modernismo deve ampliar e aprofundar as reivindicações mais 
democráticas do modernismo, envolve a crença no valor da 
democracia e de uma cidadania crítica. Justiça social, liberdade 
e vida decente constituem ideais dos quais Giroux parece não 
pretender se afastar. Seu apelo ao compromisso com a 
construção de uma sociedade mais justa, característica de uma 
educação radical, requer uma visão de futuro que norteie a luta 
e os esforços envolvidos nessa construção. Percebo, assim, a 
preservação de uma perspectiva utópica em todos esses 
posicionamentos, ainda que a veja tímída e insuficientemente 
analisada (p. 73). 

 
Este importante pesquisador do campo do currículo no Brasil finaliza seu 

artigo reforçando sua aposta de que se pode caminhar, na teoria e na prática 
curricular, na direção da articulação dos ideais da modernidade às categorias 
pós-modernas. Em suas palavras: 
 

Se ainda se pretende a educação a favor de um mundo social 
mais justo, é preciso orientar o trabalho pedagógico a partir de 
uma visão de futuro, de uma perspectiva utópica, que desafie 
os limites do estabelecido, que afronte o real, que esboce um 
novo horizonte de possibilidades (MOREIRA, 1997, p. 77). 

 
 Numa abordagem que guarda semelhança com a desenvolvida por 
Moreira, Dussel (2009) fala de uma crise da transmissão cultural na escola, que 
se daria por duas vias: uma de ataque ao currículo de base humanista - 
essencialmente por sua vinculação às elites - e outra de crise da ideia de 
transmissão e reprodução cultural. Para a autora, em relação ao primeiro ponto: 
 

As críticas ao currículo humanista se fundamentam em três 
fortes exclusões que estavam em sua base: das culturas 
populares, da cultura contemporânea (sobretudo dos produtos 
da indústria cultural de massa) e da “voz” das crianças e dos 
adolescentes. Como assinala George Steiner, essas críticas 
podem ser lidas como uma espécie de “grito de guerra”, de 
“contra-ataque aos privilégios dos letrados”, porque desses 
privilégios “foram excluídos centenas de milhões de seres 
humanos...” (Steiner, Ladjali, 2005, p.106) (DUSSEL, 2009, p. 
353). 

 
Com relação ao segundo ponto, Dussel refere-se à “liquidez” do contexto atual e 
pondera: 
 

Se antes constituía um espaço de transmissão cultural cuja 
cultura se distinguia claramente do afora e se sustentava numa 
aliança entre o Estado e as famílias, na atualidade a escola 
compete com outras agências culturais como os meios de 
comunicação de massas e a internet para a transmissão de 
saberes, a formação intelectual e a educação da sensibilidade 
das crianças e adolescentes. E compete em condições 
desvantajosas, já que por suas características “duras”, por sua 
gramática estruturante, a escola se mostra menos permeável a 
essas novas configurações da fluidez e da incerteza (p. 357). 
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Na busca por afirmar a transmissão cultural desenvolvida pela escola e 

por buscar caminhos para o enfrentamento da mencionada crise, Dussel (2009) 
aproxima-se do equilíbrio pretendido por Moreira, no que se refere à defesa de 
uma pauta comum para a formação das novas gerações: 

 

O desafio é estruturar uma ideia de cultura comum que possa 
ser transmitida e compartilhada, que leve em conta as 
injustiças e privilégios do passado e que ao mesmo tempo 
proponha algumas outras inclusões que não venham da mão 
da cultura do mercado ou do indivíduo do autodesenho. Essa 
cultura comum teria que ajudar a aliviar o peso do 
individualismo, sem pretender com isso definir a transmissão 
cultural não importando quem está na frente. Nessa tensão 
entre universalização e individualização, se apresenta a 
possibilidade de uma cultura comum (p. 359).  

 

Este artigo retoma essa aposta, em especial aquela expressa em 
meados da década de 1990, por Moreira, a fim de buscar indícios do que 
resultou desse embate caracterizado pelo autor nas discussões teóricas do 
campo do currículo no Brasil sobre a produção de propostas curriculares. O 
objetivo é identificar se houve avanço ou não nessa articulação entre as 
perspectivas apresentadas, ou seja, se é possível afirmar que a orientação para 
o trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas, fundamentada em alguma 
medida nas discussões teóricas do campo, evidencia ou não a presença de uma 
perspectiva utópica. Considera-se que essa utopia encontra suas bases naquilo 
que se espera da escola; sua presença, portanto, é coerente com a produção e 
a implementação de propostas curriculares. Pretende-se, assim, iniciar uma 
discussão acerca de como essas orientações podem estar dialogando - ou não - 
com a escola e seus agentes. 

Inicialmente serão apresentados alguns elementos acerca das diferentes 
posições presentes no debate sobre currículo no Brasil a partir dos anos de 
1980, quando, rejeitando-se uma perspectiva técnica, aprofunda-se o debate 
crítico sobre o que e como se ensina, especialmente na escola pública. Em 
seguida, busca-se discutir a forma pela qual as ênfases teóricas do campo do 
currículo, associadas a outras pressões que recaem sobre os processos de 
elaboração de propostas curriculares e sobre a escola podem estar 
estabelecendo um diálogo consistente com os agentes envolvidos na educação 
escolar, apontando para uma perspectiva de futuro. 
 
Elementos do debate acadêmico sobre currículo e a produção de 
propostas curriculares no Brasil: entre o crítico e o pós-crítico 
 

A década de 1980 caracterizou-se por um intenso movimento de 
renovação curricular no Brasil, em especial nas regiões Sudeste e Sul, a partir 
de eleições de governos de oposição ao regime militar. Segundo Moreira (2000), 
“a intenção prioritária” desse movimento foi: 

 
[…] melhorar a qualidade do ensino oferecido na escola pública 
e reduzir as altas taxas de repetência e evasão escolar que 
penalizavam, dominantemente, as crianças das camadas 
populares. Procurava-se, também, incentivar a participação da 
comunidade escolar nas decisões, de forma a superar-se o 
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autoritarismo de reformas anteriores, com frequência impostas 
de “cima para baixo” (p. 111. Grifos do autor). 

 
Essas reformas curriculares se apoiaram em duas principais linhas 

teóricas: a educação popular, especialmente referenciada nos estudos de Paulo 
Freire, e a pedagogia crítico-social dos conteúdos, embasada centralmente nos 
escritos de Dermeval Saviani. As duas linhas tinham como ponto comum a 
afirmação da necessidade de “teorizar a partir da situação específica da 
realidade educacional brasileira” e a “urgência de se construir uma escola de 
qualidade para os alunos das classes populares” (MOREIRA, 2000, p. 111). 
Mas, os pontos de divergência eram bastante marcados e merecem algum 
aprofundamento. 

Para a pedagogia dos conteúdos, era importante ter: “programas oficiais 
a serem desdobrados pelos professores, consideradas as condições da escola, 
as experiências dos alunos, bem como as situações didáticas específicas às 
diferentes séries e matérias” (p. 112). Assim, as reformas levadas a cabo nos 
estados de Minas Gerais e São Paulo, nela fundamentadas, empenharam-se 
basicamente em “oferecer aos alunos das camadas populares um bom ensino e 
em democratizar o espaço escolar” (MOREIRA, 2000, p. 112). Não se tratava de 
questionar a organização disciplinar e tampouco as disciplinas escolares em si.  

Já a outra linha valorizava “o saber popular, dele buscava partir e o 
empregava no processo de conscientização das camadas subalternas”. De 
acordo com essa perspectiva, “os currículos […] deveriam ter como eixo 
organizador as necessidades e as exigências da vida social, não as disciplinas 
escolares” (p. 114). Segundo Lopes e Macedo (2011), as ideias de Paulo Freire 
especialmente em sua obra Pedagogia do Oprimido, apontam para “uma 
alternativa às concepções técnicas do currículo, propondo procedimentos para a 
elaboração curricular capazes de tentar integrar o mundo-da-vida dos sujeitos às 
decisões curriculares” (p. 34-35). 

Ainda se referindo à década de 1980, Moreira (2000) conclui que, no 
âmbito dessas propostas curriculares alternativas: 
 

Em decorrência dos estímulos das administrações em pauta 
e/ou da mobilização do professorado, em consonância com a 
organização da sociedade civil na década de 1980, criaram-se 
alguns espaços para novas relações entre escolas e secretaria, 
entre os diversos sujeitos da escola, bem como entre a escola 
e a comunidade. […] O esforço por instituir a democracia na 
escola contribuiu para reverter, ao menos parcialmente, o 
autoritarismo das reformas oficiais da ditadura, conduzidas por 
“comissões de notáveis” que, sem a participação dos sujeitos 
diretamente interessados, elaboravam “pacotes” dificilmente 
“digeríveis” nas escolas (p. 116). 

 
O autor chama a atenção para a entrada em cena, no cenário da 

produção dessas propostas curriculares alternativas da década de 1980, de 
aspectos teóricos ligados aos Estudos Culturais, ao pós-modernismo e ao pós-
estruturalismo. Também afirma que essa entrada continuou se expressando na 
década de 1990, ainda que com indicações pontuais. 

Como exemplo de experiências que se opunham ao caráter centralizador 
assumido pelo MEC, em especial com a publicação dos PCN, no final dos anos 
1990, Moreira se refere ao que viveram quatro municípios: São Paulo (1989-
1992), Rio de Janeiro (1993-1996 e 1997-2000), Belo Horizonte (1993-1996) e 
Porto Alegre (a partir de 1994).  

Também se referindo a essas propostas, Barretto (2000) aponta que: 
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A secretaria de educação do Município de São Paulo, na 
gestão de 1989 a 1992 [gestão de Luíza Erundina], e a de Belo 
Horizonte, entre 1993 e 1996 [gestão de Patrus Ananias], 
ambas sob a direção do Partido dos Trabalhadores, 
promoveram reformulações do conceito de currículo, 
ampliando-o e entendendo-o como instrumento de organização 
e  atuação da escola (p. 26-27). 

  
A autora, ao se referir à proposta curricular do município de São Paulo, 

que tinha à frente da secretaria de educação o professor Paulo Freire, afirma 
que nela se preconiza: 

 
a necessidade de mergulhar na realidade, propondo que a 
escola rompa o seu isolamento e tentando identificar, através 
de pesquisa na comunidade, os principais problemas 
vivenciados pela populace no seu entorno. A partir daí são 
selecionados os temas geradores, com forte conotação social 
[…]. As disciplinas são então chamadas a interpretar esses 
temas, guardando a sua especificidade de abordagem (p. 28). 

 
Com relação à proposta de Belo Horizonte, Barretto (2000) destaca que: 
 

A secretaria de educação da capital mineira [que, por nove 
meses, teve a professora e deputada federal Sandra Starling à 
frente da secretaria municipal de educacão, seguida, até o final 
do mandato, pelos professores Glaura Vasques Miranda e 
Miguel Arroyo] opta por acolher os mais variados projetos 
elaborados por suas escolas a partir de princípios diversos, 
tendo como ponto de confluência o saber sistematizado, as 
vivências dos alunos, a participação coletiva e as questões 
sociais. […] [Propõe] a inserção de temas contemporâneos de 
grande apelo social, que ultrapassam os campos específicos 
das diferentes áreas do conhecimento escolar. A cidadania é 
proposta como tema transversal nuclear, secundada por outros 
temas como a preservação do meio ambiente, o convívio com 
a diversidade cultural, o respeito à igualdade de gêneros e às 
diferentes etnias, a educação sexual e a educação para o 
consumo (p. 30-31).   

 
Na visão de Moreira (2000), os movimentos de renovação curricular 

alternativos produzidos nessa década, embora fossem: 
 

[…] influenciados pelos estudos culturais, pelo pós-modernismo 
e pelo pós-estruturalismo, […] preservaram a preocupação com 
o conhecimento escolar, abordando ainda temas como: o nexo 
poder-saber no currículo, a transversalidade no currículo, 
novas organizações curriculares, as interações no currículo em 
ação, o conhecimento e o cotidiano escolar como redes, o 
currículo como espaço de construção de identidades, o 
currículo como prática de significação, a expressão das 
dinâmicas sociais de gênero, sexualidade e etnia no currículo, 
o multiculturalismo. […] A penetração do que vem sendo 
chamado de teorização pós-crítica nas propostas curriculares 
no Brasil, nos anos 90 limitou-se a algumas sugestões sobre 
multiculturalismo, gênero e sexualidade (p. 118). 

 
De acordo com essa afirmação, Moreira parece estar sublinhando que, a 

influência das correntes teóricas do campo do currículo se expressava nessas 
experiências da década de 1980, na busca pelo equilibrío entre questões caras à 
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perspectiva crítico-social dos conteúdos - em especial a importância conferida 
aos conhecimentos escolares - e questões salientadas pela perspectiva pós-
crítica, tais como as apontadas na citação acima - o multiculturalismo e as 
questões de gênero. E, ainda, se na década de 1980 essa entrada teórica 
encontrava sintonia com as demandas dos movimentos sociais e com as 
chamadas em torno do construtivismo, com suas ênfases na cultura dos alunos, 
na década de 1990, novas perspectivas, afinadas com as políticas neoliberais, 
entram no jogo. 

Barretto (2000), entretanto, parece ter outra forma de entender o que se 
deu na produção de propostas curriculares na década de 1980: 

 
Nas propostas curriculares elaboradas pelos estados nos anos 
80 é pobre o tratamento dado às diferenças locais e regionais e 
à diversidade sociocultural dos alunos, entre outros motivos, 
por ele não estar posto como problemática central desses 
documentos, voltados que são fundamentalmente para a 
sistematização de um corpo de conhecimentos passíveis de 
serem adquiridos por todos. […] O tom genérico que, via de 
regra, predomina nas propostas não impede, contudo, que 
vários guias curriculares também explicitem certa sensibilidade 
e preocupação quanto ao tratamento de questões referentes à 
educação de alunos ou grupos com características étnicas e/ou 
socioculturais específicas, ou vivendo em condições muito 
peculiares. […] Vários estados fazem referência a demandas 
de tratamento desse tipo, provenientes das redes escolares, 
mas é comum que elas sejam remetidas à decisão do coletivo 
das escolas e à comunidade, com a recomendação de que 
devem ser consideradas à luz dos princípios teóricos adotados 
pelas respectivas secretarias de educação (p. 23).   

 
Já para Lopes e Macedo (2011), é nos anos 1990 que outra vertente 

teórica sobre o currículo vem à cena no debate acadêmico no Brasil. Elas se 
referem aos estudos pós-estruturalistas que teriam representado uma outra 
forma de definir o currículo, para além das questões salientadas pela teoria 
crítica que, de uma forma geral, ressalta as distinções entre o prescrito, o oculto 
e o vivido. Na verdade, nessa nova perspectiva não se trataria de “integrar esses 
níveis, mas de pensar sem eles” (p. 37). 

Ainda segundo essas autoras, a influência dos estudos pós-
estruturalistas no Brasil não se inicia antes de meados da década de 1990, 
quando começa gradativamente a ganhar força no debate acadêmico sobre o 
currículo. Elas apresentam os princípios do pós-estruturalismo, destacando que 
essa corrente:  

 
engloba autores que dialogam especialmente com o 
estruturalismo, assumindo alguns de seus pressupostos e 
questionando outros. Na medida em que esse diálogo implica o 
questionamento de aspectos fundamentais da Modernidade, 
por vezes ele se aproxima do que é denominado pensamento 
pós-moderno (p. 38). 

 

 Referindo-se a esse diálogo, como ponto de aproximação entre o 
estruturalismo e o pós-estruturalismo, Lopes e Macedo (2011) destacam que 
ambos “defendem que a linguagem cria aquilo de que fala ao invés de 
simplesmente nomear o que existe no mundo”. Assim, de acordo com essa 
premissa: “não se pode pensar em conhecimento sobre o mundo nem em um 
sujeito que conhece, modificando-se a própria natureza da relação sujeito-objeto 
estruturante do projeto Moderno” (p. 38). 
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 Mas, o diálogo entre o estruturalismo e o pós-estruturalismo compreende 
um aspecto de afastamento muito importante, resumido da seguinte forma pelas 
autoras: 
 

Para o estruturalismo, a linguagem é um sistema de signos, 
compostos por significante (som ou palavra) e significado (seu 
conceito) que guardam, entre si, uma relação arbitrária. Na 
medida em que a linguagem não representa a realidade, 
qualquer significado pode ser atribuído a um significante e isso 
é um processo cultural. [...] o pós-estruturalismo é obrigado a 
desconectar totalmente a ideia de significado do significante. 
Não há relações estruturais entre dois significantes, não há 
relações diferenciais fixas entre eles e, portanto, não há 
significados a eles associados. [...] Todo significante é, 
portanto, flutuante e seu sentido somente pode ser definido 
dentro de uma formação discursiva histórica e socialmente 
contingente (LOPES e MACEDO, 2011, p. 39-40). 

 
 O destaque do trecho a seguir pretende evidenciar os conflitos que 
podem se expressar no nível da produção de orientações centrais para o 
trabalho das escolas diante da influência dessas diferentes formas de abordar o 
currículo no debate acadêmico. Assim, no bojo das teorias críticas de currículo: 
 

uma boa teoria curricular deveria criar mecanismos que 
permitissem escolher, na cultura universal, o que ensinar; 
deveria se preocupar com as relações de poder subjacentes a 
tal escolha; deveria perceber que os conhecimento (parte das 
culturas) não são externos ao aluno, interagem com ele; 
deveria dar conta do processo educativo envolvido no que 
acontece nas escolas, além da transmissão de conhecimentos 
selecionados de uma cultura universal. Se, no entanto, [como 
na perspectiva pós-estruturalista] a realidade é constituída pela 
linguagem, nem cultura nem conhecimento podem ser tomados 
como espelho da realidade material. [...] Cultura e 
conhecimento são a própria produção de sentidos que se dá 
em múltiplos momentos e espaços, um dos quais 
denominamos currículo (LOPES e MACEDO, 2011, p. 41).  

 
Mas, se do ponto de vista das vertentes teóricas do campo do currículo os 
produtores de documentos que orientarão os currículos das escolas brasileiras 
encontram tais inflexões, não se pode esquecer que se somam a elas pressões 
de outras naturezas, expressas em outros textos legais. Sobre isso, Libâneo 
(2016) ressalta que: 
  

Nos últimos anos, considerando-se ao menos os documentos 
oficiais de políticas e diretrizes para a educação, as temáticas 
abordadas em eventos e publicações na área e as orientações 
teóricas presentes nos cursos de formação de professores, é 
possível identificar três orientações em relação às finalidades e 
formas de funcionamento da escola: a orientação dos 
organismos multilaterais, especialmente do Banco Mundial, 
para políticas educativas de proteção à pobreza associadas ao 
currículo instrumental ou de resultados imediatistas; a 
orientação  sociológica/intercultural de atenção à diversidade 
social e cultural, geralmente ligada aos estudos no campo do 
currículo; e a orientação dialética-crítica assentada na tradição 
da teoria histórico-cultural ou em versões de pedagogias 
sociocríticas (LIBÂNEO, 2016, p. 40). 
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No artigo, Libâneo desenvolve sua argumentação em torno dos 
processos de internacionalização das políticas educacionais e seus impactos no 
Brasil, com especial atenção ao que denomina de “políticas de alívio da 
pobreza”, que, no campo da educação se expressam na fragilização do papel 
específico da escola que atende a população mais pobre. Já o presente artigo 
buscará identificar em propostas curriculares a forma pela qual as chamadas das 
teorias pós-críticas podem estar conferindo características peculiares a esses 
documentos. Vale enfatizar que possivelmente essas influências do campo 
acadêmico sobre a produção de propostas curriculares se dão pelo exercício de 
atividades de assessoria desenvolvidas por docentes ligados às universidades 
junto às secretarias de educação de estados e municípios, bem como pela oferta 
de atividades de formação continuada para as redes de ensino por esses 
profissionais. Por essas vias, acredita-se que as tensões do campo do currículo 
vão contribuindo para delinear caminhos específicos no que se refere às 
orientações curriculares para a escola básica.  
 A fim de desenvolver essa análise, serão focalizados dois documentos: 
uma proposta curricular produzida em 2004, no município de Vitória/ES, que 
teve como assessora uma pesquisadora ligada à perspectiva pós-crítica de 
currículo, e a segunda versão do documento intitulado Base Nacional Comum 
Curricular, em processo de produção conduzido pelo MEC desde setembro de 
2015. 
 
A proposta curricular do município de Vitória/ES 
 
 O documento intitulado Diretrizes Curriculares para o Ensino 
Fundamental, produzido pelo sistema municipal de ensino de Vitória, foi 
publicado em 2004 e teve como agentes condutores do processo de elaboração, 
além de profissinais ligados à Secretaria Municipal de Educação (SME), uma 
Consultora Geral, a Profa. Marisa Cristina Vorraber Costa. 

A Consultora Geral é pesquisadora do campo do currículo e no período 
no qual desenvolveu essa assessoria junto à SME de Vitória, conduzia vários 
projetos de pesquisa, dentre eles o que teve como título: Quando o pós-moderno 
invade a escola: um estudo sobre novos artefatos, identidades e práticas 
culturais. Para este projeto, segundo a pesquisadora, os referenciais teóricos 
foram aqueles “que vem subsidiando as investigações no campo dos Estudos 
Culturais contemporâneos, particularmente aqueles da vertente pós-
estruturalista inspirados em Michel Foucault e demais autores e autoras que vêm 
compondo o campo que se delineia com a denominação de estudos 
foucaultianos”2.   

O documento é dividido em 13 itens, sendo que os aspectos mais gerais 
são tratados nos quatro primeiros: (1) Introdução, (2) Por uma educação 
inclusiva na perspectiva de uma pedagogia histórico-cultural, (3) A explicitação 
dos fundamentos das propostas em direção a uma pedagogia histórico-cultural, 
(4) Eixos transversais das Diretrizes na perspectiva de uma pedagogia histórico-
cultural rumo a uma educação inclusiva. É sobre esses itens que se 
desenvolverá a presente análise. 

Uma primeira afirmação destacada do recorte escolhido para a análise 
explicita uma premissa em relação ao conhecimento que deve ser objeto da 
formação escolar, que trata “da relação necessária e pertinente entre 
conhecimentos globais, de caráter abstrato-genérico-universal, e conhecimentos 
inseridos na realidade político-econômica e social de educadores e educandos” 
(VITÓRIA, 2004, p. 13). Em outros termos, ressalta-se a importância, na 
pedagogia histórico-cultural, “da relação entre cultura, política e pedagogia, 
reconhecendo que, ao excluir a cultura do jogo do poder e da política, 
educadores obstruem a possibilidade de entender como a educação está ligada 
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à mudança social”. E reforça-se ainda que se trata da “defesa da cultura como 
um importante local para a luta política e da pedagogia como um componente 
crucial da política cultural” (p. 13). Expressa-se aí a defesa de uma postura 
crítica diante do conhecimento “de caráter abstrato-genérico-universal”, que 
enfatize a necessária apropriação de ferramentas conceituais e de pensamento 
que favoreçam o desvelamento das relações de poder embutidas no processo 
de produção e de seleção desse conhecimento que comporá o currículo, mas 
que não o abandona, não ignora seu potencial para a formação das novas 
gerações. Ressalta-se igualmente o papel das escolhas pedagógicas entendidas 
como elementos potentes para o estabelecimento das relações entre esse 
conhecimento escolar e a realidade na qual se inserem professores e alunos. 

Nessas primeiras partes do documento já se encontra uma preocupação 
com a questão do tratamento conferido às diferenças na escola, o que se toma 
aqui como um indício de marcas das leituras pós-críticas no seu processo de 
discussão e elaboração: 

 
[O desenvolvimento do currículo], em qualquer dimensão, 
envolve a problemática da contribuição que a educação escolar 
e os educadores são chamados a dar na superação das 
dificuldades derivadas da presença de pessoas e grupos com 
diferenças de classe social, raça, gênero etc., ou seja, a 
questão do atendimento a grupos minoritários, marginalizados 
ou não, em sociedades complexas (p. 14).  
 

Como elementos da fundamentação teórica do documento, são 
apontados, no corpo do texto, os seguintes: 

 
a perspectiva derivada do neomarxismo, ao incorporar, a partir 
de Gramsci e da Teoria Crítica, elementos de natureza cultural 
sem sobredeterminação do econômico; por fundamentação 
pós-crítica entende-se a contribuição dos Estudos Culturais, da 
Sociolinguística, do Pós-Estruturalismo, dentre outros, que 
produziram uma mudança significativa no olhar sobre o homem 
e a natureza, inserindo-o nas relações entre política, economia, 
cultura e poder e produzindo uma contribuição importante para 
o entendimento da sociedade e, nela, para a compreensão de 
como a educação escolar participa desse processo de forma 
passiva ou transgressora e/ou transformadora (VITÓRIA, 2004, 
p. 14). 

 
Também interessa verificar o que se considera como papel dos 

envolvidos no processo de transmissão cultural: 
 

os trabalhadores culturais, os educadores e outros devem 
repensar a relação entre a política de identidade e as 
possibilidades de transformação social e do self. Está em jogo 
aqui a necessidade de novas práticas discursivas e novos 
discursos práticos, críticos e pós-críticos voltados para a 
análise e reconhecimento da necessidade de combinar culturas 
diversas e mutáveis, de forma que as diferenças sejam 
defendidas numa perspectiva mais ampla da vida pública social 
e democrática (p. 17). 

 
Na sequência, o item “A explicitação dos fundamentos das propostas em 

direção a uma pedagogia histórico-cultural” traz os aspectos de aproximação 
entre as propostas de cada disciplina, consubstanciados nas “bases político-
sócio-históricas, epistemológicas e metodológicas de uma fundamentação 
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teórico-filosófica crítica e pós-crítica” (p. 18). Os excertos a seguir evidenciam a 
forma pela qual a preocupação com as diferenças perpassa claramente algumas 
das disciplinas: 

Por exemplo, na Língua Portuguesa, destaca-se: “a importância de 
analisar criticamente os discursos como instituintes e instituídos de juízos de 
valor tanto socioideológicos, preconceituosos (especialmente contra negros, 
mulheres, idosos, homossexuais) ou não, quanto histórico-culturais, inclusive 
estéticos” (p. 18). Nas Ciências Naturais, ressalta-se a importância “do acesso a 
formas científicas de explicar e entender o que é conhecido, respeitando as 
crenças da coletividade, considerando as alternativas dos alunos, suas 
produções culturais, explicações de origem religiosa, da tradição oral e étnica, 
enfim, seus conhecimentos prévios e sua capacidade de raciocínio” (p. 19). Na 
Geografia, por sua vez, afirma-se a crença “numa interface entre as categorias 
críticas e pós-críticas, como raça, etnia, gênero, identidade, subjetividade, 
alteridade, multiculturalismo, dentre outras, que oportunizem à Geografia 
fortalecer o seu compromisso ético-político” (VITÓRIA, 2004, p. 20). 

Resta ainda apontar que o item 4, “Eixos transversais das Diretrizes na 
perspectiva de uma pedagogia histórico-cultural rumo a uma educação 
inclusiva”, afirma como eixos transversais aqueles que se referem à Educação 
de Jovens e Adultos, à Educação Anti-Racial e à Educação Especial.  

Ao final, o documento traz as referências teóricas que o embasaram. 
Dentre elas, constam as seguintes obras: Não lugares: introdução a uma 
antropologia da supermodernidade (AUGÉ, 1994), O local da cultura (BHABHA, 
1998), A invenção do cotidiano (CERTEAU, 1996), Atos impuros (GIROUX, 
2003) e A identidade cultural na pós-modernidade (HALL, 1999).  

Ressalta-se que nos excertos selecionados na proposta curricular 
analisada a vinculação à perspectiva crítica se expressa na afirmação da 
necessidade de se buscar uma compreensão do homem e a da natureza num 
quadro analítico mais amplo, sustentado numa dada configuração de poder que 
precisa ser tomada como objeto de reflexão. Já a perspectiva pós-crítica parece 
se expressar especialmente no destaque dado às diferenças entre as pessoas e 
os grupos, notadamente os socialmente desfavorecidos. Essa perspectiva 
também é claramente assumida nos referenciais teóricos adotados para a 
produção do documento. Por outro lado, não se identifica uma ênfase no caráter 
discursivo do conhecimento, ou seja, na afirmação de que todo e qualquer 
conhecimento seria igualmente relevante para compor o currículo escolar, uma 
vez que constitui um discurso cuja produção e legitimação respondem aos jogos 
de poder entre os grupos sociais.  

Parece que uma leitura possível é a de continuidade dos “propósitos” do 
referencial anterior, crítico. Nessa direção, as chamadas fortes da nova 
perspectiva - da pós-modernidade -, ainda que um tanto obscuras e pouco 
conhecidas, fazem sentido, guardam alguma sintonia com o que já se acredita – 
e isso abre a porta para a sua aceitação.  
 
A BNCC e os direitos de aprendizagem e desenvolvimento 
 

Como expressão mais atual desse movimento de produção de definições 
curriculares tomou-se a segunda versão do documento Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), apresentada em abril de 2016, após discussões em 
diferentes instâncias e consulta pública em sítio eletrônico produzido para esse 
fim3. No referido documento, indica-se que: 

 
Dado seu caráter de construção participativa, espera-se que a 
BNCC seja balizadora do direito dos/as estudantes da 
Educação Básica, numa perspectiva inclusiva, de aprender e 
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de se desenvolver. Uma base comum curricular, documento de 
caráter normativo, é referência para que as escolas e os 
sistemas de ensino elaborem seus currículos, constituindo-se 
instrumento de gestão pedagógica das redes. Para tal, precisa 
estar 4articulada a um conjunto de outras políticas e ações, em 
âmbito federal, estadual e municipal, que permitam a 
efetivação de princípios, metas e objetivos em torno dos quais 
se organiza (BRASIL, 2016, p. 25). 

 E, para que a perspectiva inclusiva assumida nesse documento seja 
possível, afirma-se a necessidade da: 

incorporação, aos documentos curriculares, de narrativas dos 
grupos historicamente excluídos, de modo que se contemple, 
nas políticas públicas educacionais, a diversidade humana, 
social, cultural, econômica da sociedade brasileira, tendo em 
vista a superação de discriminações (BRASIL, 2016, p. 25).  

 Uma das vias pelas quais o tratamento das questões ressaltadas pelas 
teorias pós-críticas de currículo - tais como as questões que enfatizam os 
cuidados necessários para o tratamento crítico das diferenças no currículo 
escolar - e expressas em textos legais decorrentes da luta de movimentos 
sociais é assumida no documento é pela indicação dos Temas Especiais. Esses 
Temas:   
 

dizem respeito a questões que atravessam as experiências dos 
sujeitos em seus contextos de vida e atuação e que, portanto, 
intervêm em seus processos de construção de identidade e no 
modo como interagem com outros sujeitos e com o ambiente, 
posicionando-se ética e criticamente sobre e no mundo. Trata-
se, portanto, de temas sociais contemporâneos que 
contemplam, para além da dimensão cognitiva, as dimensões 
política, ética e estética da formação dos sujeitos, na 
perspectiva de uma educação humana integral. Dessa forma 
sua abordagem nas propostas curriculares objetiva superar a 
lógica da mera transversalidade, ao se colocarem como 
estruturantes e contextualizadores dos objetivos de 
aprendizagem. Os Temas Especiais, de natureza 
multidisciplinar, perpassam os objetivos de aprendizagem de 
diversos componentes curriculares, nas diferentes etapas da 
Educação Básica (BRASIL, 2016, p. 47-48). 

 
Tais Temas Especiais são: (1) Economia, educação financeira e 

sustentabilidade; (2) Culturas indígenas e africanas; (3) Culturas digitais e 
computação; (4) Direitos humanos e cidadania e (5) Educação ambiental.(p. 48). 
 Para a presente análise, destaca-se o Tema Especial Culturas indígenas 
e Africanas, claramente ligado às demandas expressas em leis que alteraram a 
LDB nº 9394/96. Na segunda versão revista da BNCC afirma-se sobre o tema 
que: 
 

Por muito tempo, a história ensinada na escola foi a história 
vivida e contada na perspectiva das matrizes europeias. Essa 
perspectiva não levou em consideração a história e a cultura 
dos povos indígenas e africanos. 
O Tema Especial Culturas Indígenas e Africanas se relaciona 
ao reconhecimento do protagonismo de atores excluídos das 
narrativas históricas e da necessidade de que esse 
reconhecimento se incorpore à formação das novas gerações. 
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Alinha-se, ainda, à Lei no 11.645/2008, que alterou o artigo 26-
A, da LDB, que estabelece a obrigatoriedade de os currículos 
abordarem a história e a cultura afro-brasileira, bem como a 
dos povos indígenas (p. 49-50). 

 
Ainda que se afirme que a abordagem dos Temas Especiais “objetiva 

superar a lógica da mera transversalidade” uma vez que eles seriam 
estruturantes e contextualizadores dos objetivos de aprendizagem nos 
componentes curriculares, vale avançar um pouco na análise das indicações 
para o tratamento do tema da história e da cultura africana, afro-brasileira e 
indígena no ensino básico. Nesse sentido, seguem destaques retirados de 
alguns componentes curriculares. 

Em Língua Portuguesa, por exemplo, identifica-se o seguinte objetivo 
geral para o ensino básico: “Ler e apreciar textos literários de diferentes culturas 
e povos, valorizando desde os autores da nossa tradição literária àqueles da 
cultura popular, bem como a literatura afro-brasileira, africana e obras de autores 
indígenas” (p. 97-98). 

Já a Educação Física afirma buscar oferecer: 
 

uma série de possibilidades para enriquecer a experiência das 
crianças, adolescentes, jovens e adultos na Educação Básica, 
permitindo o acesso a um vasto universo cultural. Esse 
universo compreende saberes corporais, experiências 
estéticas, emotivas, lúdicas que se inscrevem, mas não se 
restringem, à racionalidade típica dos saberes científicos a 
qual, comumente, orienta as práticas pedagógicas na escola. 
Experimentar e analisar formas de expressão que não se 
alicerçam apenas nessa racionalidade é uma das 
potencialidades desse componente e um dos motivos centrais 
da sua condição de direito dos/as estudantes de todo o Brasil 
(BRASIL, 2016, p. 102). 

 
 Ao tratar do componente curricular História, o documento aponta que 
nele deve-se: 
 

contemplar o direito de todos e todas ao entendimento das 
múltiplas temporalidades vivenciadas pelas sociedades, bem 
como à tomada de consciência de que as sociedades têm 
histórias diversas, que podem ser abordadas a partir de 
diferentes pontos de vista. Essa necessidade se manifesta com 
crescente força crítica a partir dos processos de independência 
das antigas colônias europeias na África e na Ásia, no segundo 
pós-guerra, exigindo o acolhimento de diferentes periodizações 
e articulações históricas plurais, com a superação da suposição 
de uma matriz única e hegemônica, ou seja, da existência de 
uma história una ou universal (p. 154-155). 

 
 E, ainda no que se refere a esse componente curricular, afirma-se: 
 

Não há, a rigor, passado, presente ou futuro comum a toda a 
humanidade; não obstante, é possível acolher criticamente 
princípios gerais para conjuntos de sociedades, por exemplo, 
os direitos humanos. Mas isso não pode obscurecer a 
existência de múltiplos passados e presentes, ou da sua 
necessária e constante necessidade de compreensão e re-
interpretação. No caso do Brasil, essa necessidade é ainda 
mais premente, principalmente quando se consideram as 
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histórias dos povos africanos e o destino dos povos indígenas 
(p. 155). 

 
 Outro componente curricular no qual se identifica facilmente a 
preocupação com a diversidade é o Ensino Religioso. Nesse sentido, aponta-se 
que: 
 

Os conhecimentos escolares do Ensino Religioso precisam 
abarcar a diversidade cultural religiosa, problematizando as 
ambivalências dos discursos e estruturas religiosas, sem 
qualquer forma de proselitismo. Evita-se conceber a área de 
Ensino Religioso como o estudo das religiões em si mesmas, 
ou dos conhecimentos religiosos que predominam em 
determinados ambientes acadêmicos, que por vezes idealizam 
contribuições de algumas religiões na sociedade, podendo 
produzir leituras etnocêntricas e monoculturais (BRASIL, 2016, 
p. 170). 

 
 Vale dizer, ainda, que a segunda versão revisada da BNCC não traz 
indicações das referências que embasam as escolhas, nem no interior de cada 
componente curricular, nem ao final do documento. Entretanto, transita pelas 
referências consensuais, na perspectiva crítica já flexibilizada pelas chamadas 
mais pós-críticas, e com isso as orientações podem legitimar-se, sem 
necessidade de justificativas teóricas. 
 
Considerações finais 
 
Neste artigo pretendeu-se identificar a presença de uma perspectiva utópica, 
conforme definida por Moreira (1997), em duas propostas curriculares brasileiras 
produzidas em 2004 e 2016. A intenção foi ressaltar aspectos nesses dois textos 
que pudessem revelar as marcas das teorias críticas de currículo e das 
concepções ligadas à pós-modernidade, considerando-se que tais perspectivas 
têm como uma das vias de expressão as atividades de assessoria prestadas por 
pesquisadores das universidades junto aos elaboradores de propostas 
curriculares, bem como os processos de formação continuada oferecidos pelas 
redes de ensino. 
Para iniciar a análise do que foi apresentado anteriormente, vale recuperar a 
seguinte afirmação de Azanha (1985): 
 

As pressuposições absolutas dizem respeito a ideias tão 
fundamentais aos esforços de conhecimento ou da ação que a 
sua problematização teria um efeito paralisante com relação a 
esses esforços. Pense-se, como exemplo de pressuposição 
absoluta, na ideia de aperfeiçoamento humano. A rejeição 
desta ideia inviabilizaria a ação educativa. A crença nela, a sua 
admissão, é algo absolutamente inevitável ao educador (p. 71).  

 
Diante dessa pressuposição absoluta da educação, pergunta-se: como poderia 
um documento orientador do trabalho da escola deixar de apostar num futuro, 
numa utopia? E no que se apoiaria essa perspectiva de futuro para o qual 
aponta a escola? 
Por outro lado, ao se apresentar as ideias que passam a ganhar terreno na pós-
modernidade, em especial na vertente do Pós-estruturalismo e dos Estudos 
Culturais, evidenciou-se a ênfase na noção de discurso, antagônica à busca por 
“verdades” que tivessem qualquer poder intrínseco de explicação dos 
fenômenos sociais e naturais. Nesse sentido, uma vez que todos os discursos 
são construções sócio-históricas marcadas por relações de poder que os 
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legitimam ou rechaçam, não se sustentaria qualquer seleção cultural para 
compor um currículo a ser acessado por todos nas escolas. Com base em que 
se poderia fazer tais escolhas, de acordo com esse enfoque? 
O que as propostas curriculares analisadas mostram é que a base disciplinar do 
currículo, uma seleção de conhecimentos das diferentes áreas, parece 
responder à necessidade de se estabelecer um ponto para o qual se deve 
encaminhar a formação escolar. Por outro lado, as chamadas da pós-
modernidade, se não entram como recusa a esses discursos das disciplinas, 
vêm na defesa da expressão e do respeito aos outros discursos, de grupos 
sociais menos favorecidos. Esta talvez seja outra expressão da utopia que se 
mantém nos processos de elaboração de propostas curriculares.  
Esse aspecto se expressa de forma mais contundente no documento de Vitória, 
que o reafirma para cada disciplina ou modalidade de ensino. Na BNCC, por 
outro lado, isso encontra lugar mais claramente definido nos Temas Especiais, o 
que pode conferir um caráter secundário à questão. 
Sobre o tratamento conferido à diversidade nas propostas curriculares 
brasileiras, Galian (2014) destaca, ao comparar dois relatórios de análise desses 
documentos, produzidos em períodos distintos - em meados da década de 1990 
e na primeira década dos anos 2000 - que: 
 

ainda que se tenha avançado na proposição de políticas de 
atendimento à diversidade, tais como as que se referem às 
relações étnico-raciais e ao atendimento aos portadores de 
necessidades especiais, nas propostas curriculares o avanço é 
bastante tímido. Ainda que não se ignore a relevância dos 
dispositivos legais de atenção a essas questões, também não 
se deve desprezar a importância de uma abordagem crítica 
desses aspectos nos documentos que orientam o trabalho da 
escola, para além das simples afirmações teóricas, avançando 
nas indicações de formas de tratamento dessas temáticas.  

 
A ausência de tal abordagem crítica remete ao que aponta Silva (2000): 
 

As questões do multiculturalismo e da diferença tornaram-se, 
nos últimos anos, centrais na teoria educacional crítica e até 
mesmo nas pedagogias oficiais. Mesmo que tratados de forma 
marginal, como “temas transversais”, essas questões são 
reconhecidas, inclusive pelo oficialismo, como legítimas 
questões de conhecimento (p. 73. Grifo do autor).  

 
E, ainda que encontre gradativa centralidade nos textos oficiais de currículo para 
as questões do multiculturalismo e da diferença, o autor pergunta: 
 

Como se configuraria uma pedagogia e um currículo que 
estivessem centrados não na diversidade, mas na diferença, 
concebida como processo, uma pedagogia e um currículo que 
não se limitassem a celebrar a identidade e a diferença, mas 
que buscassem problematizá-las? (p. 74). 

 
Sugere-se que a utopia se expressa, portanto, em duas vias, quando se focaliza 
o processo de elaboração de propostas curriculares: pela legitimação de um 
conhecimento de base disciplinar como horizonte para a formação escolar das 
novas gerações e pela afirmação da necessidade de se estar atento aos outros 
discursos distintos dessa base disciplinar - os discursos dos grupos menos 
favorecidos socialmente -, bem como pelas indicações para o desenvolvimento 
de uma pedagogia que valorize os saberes prévios dos alunos. Ainda assim, 
alguns documentos avançam no sentido de uma posição crítica tanto em relação 
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aos conhecimentos disciplinares quanto no que se refere aos processos de 
produção de identidades - como a proposta curricular de Vitória -, enquanto 
outros restringem-se à defesa do reconhecimento das diferenças e deixando as 
possibilidades de reflexão crítica sobre o tema para um nebuloso lugar do 
“transversal” ou do “especial”. A própria explicitação de referenciais teóricos nas 
propostas pode ser tomada como um passo adiante nesse sentido, já que assim 
se revelam as escolhas referentes aos embates do campo acadêmico. Ao se 
optar pelo silêncio em relação a essas escolhas - quando não são indicadas as 
referências teóricas - o objetivo pode ser responder às exigências legais e a um 
“senso comum educacional”, ou seja, a um saber compartilhado que se constitui 
no cruzamento das orientações com os conhecimentos e concepções dos 
realizadores ou modeladores do currículo, o que pode ter por intuito tornar mais 
fácil a aceitação do documento pelos profissionais da educação. 
No campo teórico, entretanto, a ênfase no caráter discursivo do conhecimento 
torna muito mais difícil a defesa de uma perspectiva utópica. Daí talvez a 
dificuldade de se envolver os teóricos do currículo na discussão sobre uma base 
comum para o currículo da escola básica - o que pode favorecer a adoção de 
uma postura de aceitação acrítica de uma base de conhecimentos disciplinares 
insuficientemente discutida.  
Na interseção entre as discussões no campo teórico, a busca das instâncias 
governamentais por formas de orientar o trabalho da escola, os discursos e as 
práticas que fazem sentido para professores e alunos e as condições muito 
desiguais nas quais se desenvolve a escolarização de crianças e jovens vão se 
constituindo discursos híbridos. Nestes, se sobrepõem elementos de naturezas 
diversas, por vezes até incompatíveis. Porém, se no caso dos teóricos do campo 
do currículo é possível se manter uma vinculação mais estreita com 
determinadas perspectivas, sem caminhar para o estabelecimento de uma 
postura flexível, para os elaboradores de currículos tal ortodoxia não se mostra 
viável. Em outras palavras, neste lugar da prescrição, a legitimação do texto 
produzido depende centralmente de sua vinculação a um futuro, a uma utopia, 
bem como àquilo que encontra sentido na escola.  
Chamadas que fazem sentido relacionam-se com valores, saberes, tradições 
que justificam a ação pedagógica e sustentam a sua continuidade, confirmando, 
desdobrando e aprofundando o ideário pedagógico com a inclusão de novas 
ideias, conceitos e abordagens. Nessa relação, têm relevância as questões 
ligadas ao que é valioso, importante, direcionado à justiça social, uma vez que a 
educação não se desfaz de um horizonte normativo, assentado na formação dos 
educandos.  
Em várias passagens de sua discussão sobre cultura, currículo e escola, Forquin 
(1993) considera essa questão. Por exemplo, ao discutir o relativismo cultural 
em diferentes orientações do pensamento antropológico, que não podem ser 
igualmente apreciadas no plano pedagógico, afirma: 
 

Por definição, a educação inscreve-se necessariamente num 
horizonte normativo, e é isto que distingue um processo de 
educação de um processo de informação, de comunicação ou 
de influência de uma pessoa sobre uma outra, Certamente a 
educação supõe tudo isto, a informação, a comunicação, o 
exercício de uma influência, mas ela significa sempre também 
alguma coisa a mais do que isto, ela supõe uma ideia de 
desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de transformação 
positiva do indivíduo (ainda que indo no sentido de suas 
potencialidades próprias, de seu poder próprio de auto-
afirmação – no que ela se distingue do adestramento, do 
condicionamento e do doutrinamento), e postula assim no 
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centro dela mesma, em estado explícito ou implícito, ativo ou 
latente, a presença de uma escala de valores (p.160-161).   

 
No estudo supracitado o autor aponta diferenças entre a intencionalidade 
educativa, destacando o que constitui a irredutibilidade da abordagem “prática” 
interna e da abordagem analítica externa: a questão de valor (p. 165). São duas 
leituras possíveis e em oposição inevitável – a leitura pedagógica normativa e a 
leitura científica (no caso, sociológica): 
 

Cada uma vale em sua ordem própria e encontra-se 
condenada incessantemente a reencontrar a outra, sem jamais 
compreendê-la nem fundir-se com ela numa síntese superior. 
Elas devem coexistir como dois lados, duas tendências, dois 
polos inseparáveis e inconciliáveis do pensamento. A razão 
sociológica está inteiramente voltada para a descrição, a 
explicação, a objetivação dos fenômenos (FORQUIN, 1993, p. 
166). 

 
Ao contrário, afirma, a razão pedagógica é “essencialmente normativa e 
prescritiva”, comportando em “sua postulação normal uma certa espécie de 
idealismo prático” (p. 166). 
A partir da consideração do horizonte normativo, como o contexto dos 
indicadores do pensamento utópico, característico da razão pedagógica, pode-
se observar que, guardadas as diferenças de perspectivas teóricas, essas 
marcas estão presentes, tanto no documento oficial, que busca prescrever o que 
deve ser ensinado na escola básica de todo o país, quanto no documento 
orientador do currículo de um estado da federação. Nesse sentido, o próprio 
referencial dos Estudos Culturais e Pós-estruturalista flexibiliza-se para dialogar 
com o encaminhamento do processo pedagógico expressando-se  
especialmente no destaque dado às diferenças entre as pessoas e os grupos, 
notadamente os socialmente desfavorecidos, sem abandonar a discussão sobre 
o conhecimento, na direção de uma política cultural articulada a uma sociedade 
mais justa. 
Ainda que constituam dois polos em oposição, o referencial teórico e a razão 
pedagógica dialogam nas proposições curriculares, assim como na constituição 
do discurso pedagógico coexistem o discurso instrucional e o discurso regulativo 
(BERNSTEIN, 2000). Parece claro que nos documentos analisados, o currículo 
não se dissocia das determinações pedagógicas e com isso, embute a defesa do 
que tem valor, do que deve ser ensinado, do que anuncia alguma possibilidade 
de crescimento, de melhoria, de transformação social, de futuro. 
Os dados apresentados parecem indicar como contemplada a ponderação de 
Moreira (1997, p. 73), sobre o necessário equilíbrio entre as perspectivas da 
teoria crítica e aquelas mais ligadas à pós-modernidade, pela preservação de 
traços da utopia.  Não se pode deixar de levantar, contudo, outros indícios dos 
reflexos do embate apresentado, no diálogo com a escola e seus agentes.  
Este artigo considerou algumas dificuldades que atravessam a orientação para o 
trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas, além das discussões teóricas do 
campo do currículo: as diferentes formulações em relação às finalidades e 
formas de funcionamento da escola, a competição com outras agências culturais 
para a transmissão de saberes e formação das crianças e adolescentes, as 
críticas aos currículos e à rigidez do trabalho escolar no atendimento da 
heterogênea população escolar. Em presença de tantas e diversas mensagens, 
e inseridos no quadro complexo de questões e problemas a enfrentar no 
cotidiano, sem abandonar a visão de utopia, mas talvez operando um 
deslocamento dessa utopia, os educadores podem descrer do trabalho mais 
orientado para o conhecimento, para a defesa de uma cultura comum a ser  
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distribuída. Passam, então, a defender apenas o desenvolvimento de projetos 
diversificados, o acolhimento e o cuidado, desafiados por aquilo que se anuncia, 
ou que se entende ser anunciado, nas referências consideradas mais 
atualizadas e mais corretas. 
Surgem como questões para pesquisa essas preocupações com os indícios da 
formação de um novo saber compartilhado que se constitui no cruzamento das 
diversas orientações e teorias curriculares com os conhecimentos e concepções 
dos professores, buscando identificar a relação desse ideário com o direito ao 
conhecimento, com a aprendizagem e a formação das crianças e jovens na 
escola.  
 
 
Notas 

                                                        
1 O referido texto foi apresentado inicialmente em uma mesa-redonda realizada no II 

Encontro Perspectivas do  Ensino de História, e consta dos anais desse evento. 
2  Informações constantes do currículo Lattes da pesquisadora. Disponível em: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787004P9. Acesso em: 
08/10/2016.  
3 Trata-se aqui do sítio eletrônico da BNCC: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio. Acesso em: 05/10/2016. 
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