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RESUMO 
 

O trabalho situa-se no eixo temático “Cultura, modelos pedagógicos e práticas educativas”. Visa a 
investigação do currículo como construção histórico-cultural. Focaliza a conexão entre as teorizações 
sobre currículo e as buscas de saídas das crises de acumulação do capital, ao longo da história. Parte-
se da suposição de que o currículo não é uma realidade abstrata, à margem do sistema sócio-
econômico, da cultura e do sistema educativo. O esgotamento de determinado processo de acumulação 
de capital faz eclodir diversas crises simultâneas e interdependentes, em diversos níveis de 
profundidade e de urgência. Tais crises geram transformações nos principais aspectos que 
caracterizam o modelo de organização do trabalho e mudanças na tecnologia, com repercussões para o 
contexto social, político e cultural. O currículo como construção histórico-cultural não fica imune a 
estas transformações. Para apreendê-las, no  campo do currículo, resgatam-se a origem da adoção da 
palavra curriculum no vocabulário pedagógico na primeira metade do século XVI, as primeiras 
teorizações sobre currículos no início do século XX e as inflexões desta teorização, ao longo do século 
XX, associadas às transformações no mundo do trabalho e à introdução de novas tecnologias no 
processo de produção. A produção teórica no campo do currículo expressa o embate de posições 
antagônicas na sociedade capitalista. As críticas à sociedade capitalista, ao longo da história do século 
XX, eram também dirigidas ao sistema de ensino e aos currículos tecnicistas baseados nos princípios 
da administração científica. Destacam-se, nos anos 60, os trabalhos de denúncia do modo de 
funcionamento da sociedade capitalista e do papel das instituições nesta sociedade, especialmente, o 
da escola. No centro deste debate estão presentes as questões de currículo. A escola passa a ser tratada 
como parte do Aparelho Ideológico do Estado (ALTHUSSER), reprodutora da estrutura social  
(BOURDIEU E PASSERON), dual e orientada pelos interesses da classe capitalista (BAUDELOT E 

ESTABLET). Nos anos 70, as produções teóricas introduzem  noções de conflito, resistência e luta 
contra a hegemonia (GIROUX, APPLE, FREIRE). Os trabalhos de investigação buscam a relação 
entre o poder, a ideologia, o controle social e a forma como os conhecimentos são selecionados, 
organizados e tratados pela escola (YOUNG). Os estudiosos do campo do currículo orientados pelos 
fundamentos das teorias críticas deslocam, em um primeiro momento, o eixo da reflexão das questões 
pedagógicas e de aprendizagem,  para a busca de conexão entre saber, currículo, ideologia e poder, e, 
em um segundo, deslocam o eixo da reflexão de currículo tendo por base as críticas à escola capitalista 
e os embates entre capital e trabalho para o eixo saber, currículo, discurso e poder. Os estudos de 
currículo valendo-se do referencial teórico da psicanálise, da fenomenologia e da hermenêutica 
voltam-se para os processos de exclusão  escolar por intermédio do conteúdo curricular, na medida em 
que este possa estar desenvolvendo determinadas formas de raciocínio em detrimento de outras, 
privilegiando certos conteúdos, relegando alguns e silenciando sobre outros. Com a implantação das 
políticas neoliberais e articuladas às propostas pós-modernistas, surgem concepções de currículo neo-
pragmatistas, ancoradas no discurso das competências. Em oposição, emergem estudos de currículo 
cuja preocupação é a compreensão do que faz o currículo. Escassos são os estudos ocupados em 
discutir propostas necessárias à criação de um futuro melhor a  partir de propostas de currículo 
construídas coletivamente. Para a construção do conhecimento sobre o objeto, elegem-se algumas 
categorias do método dialético na perspectiva do materialismo histórico e utilizam-se os 
procedimentos da análise de conteúdo. São tomadas como fontes primárias os livros tradicionais de 
currículo e os clássicos de administração (Taylor, Ford, Fayol, Ohno), referentes às mudanças 
tecnológicas introduzidas no processo de produção. Como fontes secundárias, são investigados os 
autores nacionais e estrangeiros, que tratam da história do currículo e da histórias das transformações 
no modo de produção capitalista. A pesquisa permite algumas considerações finais. Os princípios da 
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Administração Científica do Trabalho, na medida em que resultam de transformação no mundo do 
trabalho, ultrapassam os limites da organização do trabalho e constituem o modo de operar da 
sociedade industrial, exigindo a integração e o controle social, bem como a eficácia social da escola, 
por intermédio do currículo. A história do currículo é marcada por decisões básicas tomadas, por um 
lado, com o intuito de racionalizar, de forma administrativa, a gestão do currículo e de adequá-lo às 
exigências econômicas, sociais e culturais da época e, por outro, de elaborar uma crítica à escola 
capitalista e propor uma escola diferente seja na perspectiva socialista, seja na perspectiva 
antiautoritária. Considera-se que o reconhecimento das conexões históricas entre currículo e grupos na 
sociedade, que detêm o poder e a cultura hegemônica, constitui o primeiro passo para se avançar em 
direção à elaboração de propostas curriculares e a construção de instituições mais sensíveis aos apelos 
de emancipação humana.  

 

 
TRABALHO COMPLETO 

 
1- Introdução 
Ao longo da História surgiram diferentes concepções de currículo. Parte-se neste trabalho do 

pressuposto de que estas têm subjacentes teorias de justiça social, contribuições filosóficas, 
sociológicas, psicológicas, antropológicas, e, também, teorias de aprendizagem e de ensino. Como os 
pressupostos não são explicitados, corre-se o risco de estagnarem-se as discussões, obstruindo os 
estudos no campo do currículo. A riqueza dos estudos neste campo decorre do caráter conflitual das 
diversas concepções de currículo, objeto do presente trabalho. Orientam o desenvolvimento do 
trabalho questionamentos sobre as matrizes teóricas dos estudos de currículo e seus pressupostos 
desde suas origens até as últimas décadas do século XX e início do século XXI.  

O currículo é uma práxis, não um objeto estático. Enquanto práxis é a expressão da função 
socializadora e cultural da educação. Por isso, as funções que o currículo cumpre, como expressão do 
projeto cultural e da socialização, são realizadas por meio de seus conteúdos, de seu formato e das 
práticas que gera em torno de si. Desse modo, analisar os currículos concretos significa estudá-los no 
contexto em que se configuram e através do qual se expressam em práticas educativas.  

  A história das concepções de currículo é marcada por decisões básicas tomadas com o intuito 
de (1) racionalizar, de forma administrativa, a gestão do currículo para adequá-lo às exigências 
econômicas, sociais e culturais da época; (2) elaborar uma crítica à escola capitalista; (3) compreender 
como o currículo atua, e (4) propor uma escola diferente seja na perspectiva socialista, seja na 
perspectiva libertária.  

2- Currículo e Mercantilismo 
Do latim, curriculum, significa caminho, trajeto, percurso, pista ou circuito atlético. Segundo 

Goodson (1995:7), o termo curriculum é derivado da palavra latina currere, que significa correr, curso 
ou carro de corrida. Pode também estar se referindo à  “ordem como seqüência”  e à “ordem como 
estrutura”. Nesta última acepção, remonta ao conjunto de práticas educativas difundidas no século 
XVI, em universidades, colégios e escolas, a partir do Modus et Ordo Parisienses. Modus designava a 
combinação e a subdivisão das escolas em classes, com a retenção da instrução individualizada, isto é,  
aluno – por – aluno e Ordo (ordem) com dois significados: seqüência (ordem de eventos) e coerência 
(sociedade ‘ordenada’) (HAMILTON, 1992).  

Datam do século XVI, os registros históricos de quando, e em que circunstância,  aparece, pela 
primeira vez, a palavra curriculum aplicada aos meios educacionais. Tais registros evidenciam que 
currículo esteve ligado à idéia de "ordem como estrutura" e “ordem como seqüência", em função de 
determinada eficiência social. Assim, na Universidade de Leiden (1582), os registros constam que 
"tendo completado o curriculum de seus estudos” o certificado era concedido ao aluno. Na 
Universidade de Glasgow (1633)  e na Grammar School de Glasgow (1643), o curriculum referia-se 
ao curso inteiro de vários anos, seguido pelos estudantes, e não apenas às unidades pedagógicas curtas 
(HAMILTON, 1992). 

As idéias de seqüência, de terminalidade, de completude, de integralidade trazem embutida a 
idéia de intencionalidade. Uma instituição universitária só poderia atribuir a alguém o título após o 
cumprimento de todas as exigência de um percurso ou trajetória acadêmica. Donde se supõe que o 
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diploma, grau ou título era somente concedido, após o alcance dos propósitos da instituição, de acordo 
com os parâmetros de avaliação sobre a eficiência da escolarização e sua eficácia social. Esses 
registros históricos expressam que a inovação pedagógica do currículo é um fato histórico de extrema 
relevância. Coloca em pauta a idéia de que os diversos elementos de um curso educacional devem ser 
tratados como uma peça única expressa na globalidade estrutural e na completude seqüencial, 
conforme os parâmetros de cada época histórica.    

Entre os séculos XV e XVIII,  ocorria a transição do regime feudal para sociedade capitalista. 
Nesta época, denominada de Mercantilismo, aconteceram transformações em todas as dimensões da 
realidade social: jurídica, política, econômica, social e ideológica.  Estas forjaram as pré-condições 
para o advento do sistema capitalista, com a reestruturação do sistema educativo e da instituição 
escolar para a formação do homem necessário para uma nova sociedade. É neste contexto que ocorre a 
passagem do ensino individualizado, onde preceptor e aluno se defrontavam, frente a frente, para as 
escolas organizadas em classes.  Por sua vez, as diversas classes de uma escola deveriam passar pelo 
mesmo caminho ou percurso com todas as provas e obstáculos, semelhante à idéia de um circuito 
atlético. Em decorrência, estabeleceu-se a passagem do termo curriculum do contexto do mundo do 
exercício físico para o pedagógico. Tal como o atleta, que conseguiu passar por todos os caminhos e 
obteve o prêmio, os alunos que conseguissem passar por todo curriculum recebiam o diploma, pelo 
qual a escola se responsabilizaria, atestando formar homens necessários às exigências da sociedade da  
época.  

Hamilton (1992) levanta a hipótese da possibilidade de haver uma conexão entre 
protestantismo, calvinismo e curriculum. Constata em suas pesquisas que “de fato, Leiden foi fundada 
em 1575 especificamente com o propósito de treinar pregadores protestantes, e a reconstituição de 
Glasgow na mesma década ocorreu para atender propósitos similares”. Continuando a  investigação, 
Hamilton (1992) supõe que “a resposta parece relacionar-se com a difusão de novos pressupostos 
sobre a eficiência da escolarização e a eficiência da sociedade em geral” e pergunta: “Por que a teoria 
calvinista adotou uma palavra latina que significa ‘corrida’ ou ‘pista de corrida’? E, ainda, que novas 
aspirações educacionais eram atendidas pela adoção do termo ‘curriculum’ ?” Segundo o pesquisador,  
“a resposta à última questão é sugerida pelos usos originais de curriculum. Em Leiden e Glasgow e 
numa referência subseqüente nos registros de 1643 da Grammar School of Glasgow (a instituição que 
alimentava a Universidade), ‘curriculum’ referia-se ao curso inteiro de vários anos seguido por cada 
estudante, não a qualquer unidade pedagógica mais curta. No caso de Leiden, ao emitir o resultado 
final, fazia-se constar a expressão tendo completado o curriculum de seus estudos. 

Hamilton (1992, p. 43) conclui que:  
Assim, falar de um ‘curriculum  pós-Reforma [Protestante] é apontar para um entidade 

educacional que exibe tanto globalidade estrutural quanto completude seqüencial. Um 

‘curriculum’ deveria também ser ‘completado. Enquanto a duração, seqüência e completude 

dos cursos medievais tinham sido relativamente abertos à negociação por parte dos 

estudantes (por exemplo, em Bolonha) e/ou a uso por parte do professor (por exemplo, em 

Paris), a emergência de ‘curriculum’ trouxe (...) um sentido maior de controle tanto ao ensino 

quanto à aprendizagem . 

Um dado que possibilita o levantamento de hipóteses é o fato de Adam Smith, autor de A 

Riqueza das Nações, ter lecionado na Universidade de Glasgow, na Escócia entre 1752 a 1764. Nesta 
época, ele escreve The Theory of Moral Sentiments (1759), no qual colocava as Ciências Morais em pé 
de igualdade com as Ciências Físicas, argumentando que a sociedade civil era mantida unida por um 
elemento de ligação análogo à força da  gravidade.  

É de se supor que o padrão de conduta moral que norteava a relação preceptor – aluno, nos 
tempos do ensino individualizado era um, sendo outro o que guiava a relação professor-aluno no 
ensino em classes. As condutas entre preceptor-aluno, no ensino individualizado, eram vivenciadas 
apenas pelos dois envolvidos, porém no ensino em classe, as relações entre docente-aluno e aluno-
aluno são vivenciadas em um coletivo. Na classe, diversos interesses embatem, portanto, diversas 
negociações são necessárias, regras comuns de conduta devem ser estabelecidas. O modo de 
funcionamento da sociedade capitalista emergente, no século XVI, exige  uma nova moral.  A moral 
do homem de negócios, necessária ao funcionamento da economia capitalista. Pressões para a 
formação deste homem tornam-se intensas sobre o sistema educativo, levando ao surgimento do 
currículo e ao estabelecimento de um novo modo de organizar o trabalho escolar. 
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Comprova-se a partir dessa análise que o currículo não é uma realidade abstrata, à margem do 
sistema sócio-econômico, da cultura e do sistema educativo no qual se desenvolve e para o qual é 
proposto. Quando se define o currículo, estão sendo descritas as funções concretas da própria escola e 
uma forma particular de focá-las, em um momento histórico e social determinados, para um nível ou 
modalidade de educação, dentro de determinada instituição, com uma organização própria.  

3- Currículo e Segunda Revolução Industrial  
As teorizações sobre currículo são, no entanto, recentes e podem ser situadas no início do 

século XX. Nos Estados Unidos,  é reconhecido o papel que desempenhou Franklin Bobbit, ao 
elaborar o primeiro tratado de currículo - The curriculum (1918) – e, posteriormente o How make the 

curriculum  (1924).  Além de Bobbit, podem ser citados como importantes membros da área de 
currículos naquele país W. W. Charters, Edward L. Thorndike, Ross L. Finney, Charles C. Peters e 
David Snedden. Estes autores definiram qual deveria ser a relação entre a estrutura do currículo e o 
controle social, em um período histórico de transição da América do Norte rural, agrária, do século 
XIX um crescente processo de industrialização e divisão do trabalho. Neste contexto, os problemas 
das cidades cresciam à medida em que aumentava a população oriunda da zona rural, bem como da 
imigração européia e de negros do sul rural da América do Norte.  Segundo Apple (1982, p. 108),  

Essas pessoas diferentes eram vistas como uma ameaça a uma cultura norte-americana 

homogênea, uma cultura centrada na cidade pequena e sedimentada em crenças e atitudes da 

classe média. A comunidade que os antepassados ingleses e protestantes dessa classe 

‘lavraram de um deserto’ parecia desmoronar-se diante de uma sociedade urbana e industrial 

em expansão... 

  Uma nova classe operária, a que Bobbit denominava de “grupo de operários associados” 
surgia na América do Norte e precisava ser preparada para se inserir em organizações hierárquicas de 
trabalho e para desempenhar funções especializadas. Estes operários precisavam, também, conhecer 
suas tarefas sociais e econômicas que lhes permitissem trabalhar especializadamente para a 
consecução de um produto maior .  

Segundo Apple (1982: 106), Bobbit e Charters responderam com suas teorizações sobre 
curriculum a essa nova necessidade econômica de especialização, fundamentando-se nos princípios da 
Administração Científica e construíram uma teoria de estruturação do currículo que se baseava na 
diferenciação de objetivos educacionais em termos das funções específicas e limitadas da vida adulta. 

A segunda revolução industrial corresponde ao advento de novas fontes de energia - 
eletricidade e petróleo - e das técnicas que decorrem de sua transformação para o uso no domínio da 
produção e dos transportes. A revolução dos transportes, a indústria automobilística, o advento da 
aviação e das telecomunicações transformam o quadro industrial. Assim a metalurgia e as construções 
mecânicas vão se tornando indústrias-chaves, enquanto o setor têxtil declina. Um novo tipo de mão-
de-obra qualificada é exigido e os construtores da nova indústria são responsáveis pela sua formação. 

A expansão e o crescimento da economia, que marcam o início do século XX, aceleram a 
competitividade intracapitalistas e têm como base a produção padronizada e em série para o consumo 
de massa. É imperativo nestas circunstâncias, baixar os custos e para isso a prioridade, a todo custo, é  
racionalizar a produção. Os estudos empíricos que feitos, desde meados do século XIX, sobre a 
organização do trabalho vão ser sistematizados e o taylorismo e o fordismo emergem como duas 
vertentes interligadas da organização científica do trabalho. 

O taylorismo é concebido como um modo de organização racional do trabalho, fruto do 
trabalho de engenheiros, tendo como expoente F.W. Taylor. É uma construção teórica na qual os 
técnicos tentam regular a produção e as relações sociais, aplicando seus princípios na organização das 
empresas, e substituindo a administração das coisas pelo controle dos homens. Para atingir seu intento 
- rendimento optimum do trabalho operário - o taylorismo busca fundamentos nas ciências humanas, 
tais como psicologia, sociologia, medicina do trabalho, ergonomia, entre outras. Radicaliza a divisão 
do trabalho em duas direções: (i) separação rigorosa do trabalho manual e do trabalho intelectual, da 
concepção e da execução do trabalho; (ii) decomposição rigorosa, nos seus elementos gestuais, das 
operações do trabalho produtivo. 

O fordismo - ou o trabalho em série na esteira rolante – constitui, como que, a outra face da 
moeda na evolução da organização científica do trabalho. A série na esteira rolante é a reconstituição 
das seqüências do trabalho segundo uma ordem lógica e simples, de ligação fluente. Ela implica uma 
reorganização do espaço fabril em linhas bem coordenadas e, por conseguinte, uma divisão das tarefas 
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e dos gestos. A base da organização não é mais a máquina, mas o posto de trabalho. O seu instrumento 
fundamental é o transportador automático, que vai estimular a imaginação dos engenheiros. Dentre as 
vantagens destacam-se a economia de espaço e de tempo distribuídos de um modo mais racional, seja 
pelas matérias primas que chegam ao operário, seja pelo ritmo de fabricação que lhes é imposto. O 
operário imobiliza-se, preso ao seu posto ou à sua máquina e a passadeira dita-lhe o ritmo, despojando-
o dos próprios gestos do seu próprio trabalho. 

As qualidades requeridas não são a habilidade manual, mas a flexibilidade, a rapidez, a 
resistência nervosa, a docilidade e a passividade. O operário não precisa conhecer a máquina, pois, em 
caso de dificuldade, deve chamar o regulador, que é o que detêm o conhecimento sobre funcionamento 
das máquinas. A noção de qualificação desloca-se da fabricação para as tarefas de controle e de 
manutenção. Por decorrência, a hierarquia é reforçada, as promoções se processam por mudanças de 
serviço, os chefes de linha são selecionados entre os mais aptos a evitar uma greve, as chefias, mais 
elevadas, têm por função ordenar e não explicar, e a informação circula de forma vertical e individual, 
nunca coletivamente. 

Valendo-se desses princípios da Administração Científica do Trabalho, advindos da produção 
capitalista, Bobbit concebe o currículo como um meio de desenvolver o que chamou de “grande 
consciência de grupo”, onde não havia lugar para os diferentes e divergentes. Nas palavras do autor: 

Como desenvolver um sentimento genuíno de pertencer a um grupo social, quer grande quer 

pequeno? Parece haver apenas um método, e este é: Pensar e sentir e AGIR com um grupo 
como parte dele à medida que ele exerce suas atividade e se esforça por atingir seus fins. Os 

indivíduos são amalgamados em pequenos grupos coesos, os pequenos grupos divergentes são 

amalgamados no grande grupo de cooperação, quando atuam juntos para fins comuns, com 

visão comum, e com juízo unificado” (Citado por APPLE, 1982: 107). 

Por esta declaração de Bobbit não há como discordar da afirmação de Apple (1982: 107), de 
que “o interesse dos primeiros teóricos a estruturem o currículo estava na preservação do consenso 
cultural e, ao mesmo tempo, em destinar aos indivíduos ao seu ‘lugar” adequado numa sociedade 
industrial interdependente”. 

É neste contexto que, a concepção de currículo conhecida  como acadêmica ou humanista, 
passa a ser criticada. No início do século, os educadores americanos Tyler e Dewey, embora com 
perspectivas diferentes, criticavam o currículo acadêmico ou humanista por seu distanciamento da 
realidade. Enquanto Tyler propunha um currículo com enfoque tecnicista, enfatizando o 
estabelecimento de objetivos comportamentais, para atender as exigências do desenvolvimento 
econômico de base industrial, Dewey voltava-se para os interesses e as atividades da criança e 
propunha um currículo com enfoque ativo.  Em suas palavras, “trata-se  de obter uma reconstrução 
contínua, que parta da experiência infantil, a cada momento, para  a experiência representada pelos 
corpos organizados de verdades, a que chamamos ‘matérias de estudo’”. (DEWEY, 1965: 48).  Ainda, 
segundo este autor (1965:34): 

A escola tradicional está organizada para permitir que se pratiquem certas habilidades 

mecânicas e certas idéias, sem cogitar da prática de outros traços morais e emocionais 

desejáveis em uma personalidade. Como aprender, com efeito, honestidade, bondade, 

tolerância, no regime de ‘lições’ marcadas para o dia seguinte? Só uma situação real de vida, 

em que se tenha de exercer determinado traço de caráter, pode levar à sua prática e, 

portanto, à sua aprendizagem. Daí ser necessário que a escola ofereça um meio social vivo, 

cujas situações sejam tão reais quanto as fora da escola.  

Analisando a transposição dos princípios oriundos do  processo de produção industrial para o 
âmbito do sistema educacional, Santomé (1998) salienta a produção, no âmbito do sistema 
educacional, de distorções semelhantes às do mundo produtivo, tais como, hierarquização, divisão de 
funções, atomização de tarefas, ênfase no conhecimento científico como verdade absoluta, currículo 
composto por disciplinas estanques, entre outros aspectos. 

Nos anos 60 estes enfoques vestem nova roupagem  com os  referenciais da análise sistêmica. 
O currículo passa a ser tratado como um sistema tecnológico de produção. Este enfoque de currículo 
propõe que os resultados da aprendizagem sejam traduzidos em comportamentos específicos definidos 
operacionalmente, com verbos adequados, tendo em vista os objetivos  que se pretendem alcançar com 
a prática pedagógica.  
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Em diversas partes do mundo, assiste-se a partir dos anos 60 uma eclosão de  movimentos 
sociais e culturais de diversas naturezas. Em meio à contestação do “status quo”, as críticas eram 
dirigidas ao sistema de ensino e aos currículos tecnicistas baseados na administração científica. 
Destacam-se os trabalhos de Bourdieu e Passeron, Baudelet e Establet na França. A escola, por 
intermédio do currículo, passa a ser tratada como parte do Aparelho Ideológico do Estado (Althusser), 
reprodutora da estrutura social  (Bourdieu e Passeron), dual e orientada pelos interesses da classe 
capitalista (Baudelot e Establet). Tais teorias, ao denunciarem, provocaram a abertura de novas 
perspectivas de estudos de currículo. 

A crítica advinda dos movimentos sociais expressava a insatisfação com a escola seletiva e 
excludente, despreocupada com o processo de aprendizagem dos alunos e esvaziada de conteúdos com 
significados vitais. Os movimentos sociais articularam algumas experiências alternativas de currículo, 
que, embora não constituam objeto deste trabalho fazer o seu mapeamento, vale salientar a sua 
importância pelo que representaram historicamente a possibilidade de pensar e fazer uma escola 
diferente.  

Neste movimento, o campo do currículo foi, também, objeto de reflexão nas perspectivas 
marxistas ortodoxa e heterodoxa. Duas grandes linhas de pesquisa e estudos de currículo se 
delinearam no período: (i) o currículo com ênfase nos conteúdos, que ficou conhecido como 
pedagogia crítica dos conteúdos e (ii) o currículo com ênfase nas experiências de lutas da classe 
trabalhadora, que alguns denominam genericamente, sem uma análise de seus pressupostos, de 
“educação popular”. A primeira linha parte do pressuposto de que a emancipação da classe 
trabalhadora decorre, entre outras formas, do domínio do da herança cultural. Gramsci (1891-1937), 
defensor da escola socialista, por ele denominada escola única ou unitária, constituiu o suporte teórico 
das denúncias ao currículo e de propostas alternativas de muitos educadores que se posicionavam a 
favor de um currículo voltado à formação da classse trabalhadora.  

Os teóricos desta linha concebem, como Gramsci (1968:118), que “a escola unitária significa 
o início de novas relações entre trabalho intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, mas em 
toda vida social. O princípio unitário, por isso, refletir-se-á em todos os organismos de cultura, 
transformando-se e emprestando-lhe um novo conteúdo”. Segundo os autores desta linha a classe 
trabalhadora deve dominar o saber da classe dominante, como estratégia de luta. Por isso, advogam 
que o currículo deva enfatizar tanto os conhecimentos clássicos como os conhecimentos profissionais. 
A consciência de classe passa ser o núcleo pedagógico central da organização do currículo, porém, 
incorporando os avanços e conquistas técnicas e científicas da escola burguesa. Não obstante, a 
apropriação do conhecimento universal, da herança cultural não deve se fazer de forma 
individualizada como na escola burguesa ou capitalista, mas orientada pela solidariedade de classe 
sem o caráter competitivo.  

Na segunda vertente do pensamento marxista – a heterodoxa – os teóricos, que refletem sobre 
o currículo, assumem como pressuposto o pensamento de Marx que “não é a consciência que 
determina a vida, mas a vida que determina a consciência”. A inspiração desta vertente para os estudos 
curriculares encontra-se na nova historiografia inglesa, cujos expoentes principais são Erick 
Hobsbawn, E. Thompson. Parte-se das experiências da classe trabalhadora e de sua constituição como 
sujeito da história. As propostas curriculares seriam assim voltadas para a apreensão da história da 
classe trabalhadora, de suas experiências emancipatórias. A organização de experiências pedagógicas 
voltam-se para a formação de indivíduos cooperativos, solidários e portadores de uma utopia em 
contraposição ao espírito competitivo, individualista, alienado e consumista típico do modelo 
capitalista de produção. 

O fim do socialismo real, o esgotamento do modelo taylorista-fordista de produção, as 
transformações no mundo do trabalho, o toyotismo, a introdução de novas tecnologias na produção, o 
desemprego estrutural, o neoliberalismo levaram à negação destas abordagens do currículo e ao 
surgimento de novos estudos curriculares.  

4- Currículo e Pós-modernismo 
O campo do currículo ganhou complexidade nos últimos anos. Neste sentido, fazem-se 

necessários estudos que explicitem seus pressupostos. Estabelecer o divisor do ponto de vista teórico 
entre as diferentes vertentes do campo do currículo, possibilita ampliar o conhecimento de seus 
desdobramentos para a prática pedagógica e, ainda, torna viável os diálogos possíveis entre as 
diferentes tendências. Isto coloca em discussão as posições pós-modernas num esforço de 
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compreender as suas pretensões de pensar o mundo sem recorrer a meta-relatos, a metanarrativas e 
suas implicações para a área educacional. Buscar a origem do pós-modernismo possibilita a 
compreensão da negação das meta-narrativas.  

A idéia de "pós-modernismo" surgiu pela primeira vez no mundo hispânico, na década de 
1930, uma geração antes de seu aparecimento na Inglaterra ou nos EUA. Perry Anderson, conhecido 
pelos seus estudos dos fenômenos culturais e políticos contemporâneos, em "As Origens da Pós-
Modernidade" (1999), conta que foi um amigo de Unamuno e Ortega, Frederico de Onís, que 
imprimiu o termo pela primeira vez, embora descrevendo um refluxo conservador dentro do próprio 
modernismo. Mas coube ao filósofo francês Jean-François Lyotard, com a publicação "A Condição 
Pós-Moderna" (1979), a expansão do uso do conceito. 

Em sua origem, pós-modernismo significava a perda da historicidade e o fim da "grande 
narrativa" - o que, no campo estético, significou o fim de uma tradição de mudança e ruptura, o 
desaparecimento da fronteira entre alta cultura e da cultura de massa e a prática da apropriação e da 
citação de obras do passado. A perspectiva pós-moderna questiona o pressuposto de uma consciência 
unitária, auto-centrada e portanto, construída sobre utopias, universalismos, narrativas mestras, que se 
consubstanciaram a partir do Iluminismo. Nesta mesma linha, questiona tanto as posições teórico-
metodológicas positivistas como as marxistas. Na área educacional, o currículo na perspectiva 
humanista, na  tecnicista e toda tentativa de currículo emancipatório das pedagogias críticas são 
questionados. 

Para a crítica pós-moderna as explicações totalizantes estão desacreditadas pelas experiências 
socialistas stalinistas, queda do muro de Berlim, fim da guerra fria,  crise do modelo taylorista-
fordista, movimento contestatório, registrado no mundo inteiro entre 1960 e 70. Para legitimar este 
descrédito inauguram novas perspectivas interpretativas da realidade, entre elas os estudos pós-
estruturalistas e os estudos culturais. 

4.1- Currículo e pós-estruturalismo  
O pós-estruturalismo, embora tenha suas origens francesas, parte das formulações filosóficas 

de Nietzsche, das contribuições de Martin Heidegger sobre Nietzsche, das leituras estruturalistas de 
Freud e de Marx, que são decisivas para a emergência do pós-estruturalismo. Considerava-se que, 
enquanto Marx havia privilegiado a questão do poder e Freud havia dado prioridade à idéia de desejo, 
Nietzsche não havia privilegiou qualquer um desses conceitos em prejuízo do outro. Sua filosofia 
oferecia uma saída que combinava poder e desejo. Nesta direção, salienta-se a elaboração teórica feita 
por Deleuze, Derrida, Foucault, Klossowski e Koffman, a partir das leituras de Nietzsche, desde o 
início dos anos 60 até os anos 80.  

O pós-estruturalismo é inseparável também da tradição estruturalista da lingüística baseada no 
trabalho de Ferdinand de Saussure e de Roman Jakobson, bem como das interpretações estruturalistas 
de Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Louis Althusser e Michel Foucault (da primeira fase). O pós-
estruturalismo, considerado em termos da história cultural contemporânea, pode ser compreendido no 
amplo movimento do formalismo europeu, com vínculos históricos explícitos tanto com a lingüística e 
com a poética formalista e futurista quanto com a avant-garde artística européia. 

O pós-estruturalismo francês, filia-se ao pensamento de Nietzsche, em relação à crítica da 
verdade, à ênfase na pluralidade da interpretação; à centralidade concedida à questão do estilo, crucial, 
filosófica e esteticamente, para que cada um se supere, em processo de perpétuo autodevir; à 
importância do conceito de vontade de potência e suas manifestações como vontade de verdade e 
vontade de saber. É tanto uma reação quanto uma fuga em relação ao pensamento hegeliano. No livro 
Nietzsche e a filosofia, Deleuze (1997, p. 195-96), elege , essencialmente, o "jogo da diferença" como 
conceito central no ataque à dialética hegeliana, colocando em xeque o 'sujeito' dos diversos 
humanismos e das diferentes filosofias subjetivistas 

Foucault, por exemplo, desenvolveu a genealogia nietzscheana como uma forma de história 
crítica que resiste à busca por origens e essências, concentrando-se, em vez disso, nos conceitos de 
proveniência e emergência. Ao analisar; por meio do uso de narrativas e da narratologia, a pragmática 
da linguagem, Lyotard demonstra a mesma aversão que tinha Nietzsche pelas tendências 
universalizantes da filosofia moderna. Derrida, seguindo Nietzsche, Heidegger, e Saussure, questiona 
os pressupostos que governam o pensamento binário, demonstrando como as oposições binárias 
sustentam, sempre, uma hierarquia ou uma economia que opera pela subordinação de um dos termos 



 4826 

da oposição binária ao outro, utilizando a desconstrução para denunciar, deslindar e reverter essas 
hierarquias.  

Todos esses pensadores enfatizam o significado como construção ativa, dependente da 
pragmática do contexto, em oposição à suposta universalidade das chamadas "asserções de verdade". 
Para Foucault a verdade é produto de regimes ou gêneros discursivos com  conjunto de regras próprias 
e irredutíveis para construir sentenças ou proposições bem formadas. Seguindo Nietzsche, todos 
questionam o sujeito cartesiano-katiano humanista, ou seja, o sujeito autônomo, livre e 
transparentemente autoconsciente, que é tradicionalmente visto como a fonte de todo o conhecimento 
e da ação moral e política. Em contraste, e seguindo a crítica da filosofia liberal feita por Nietzsche, 
eles descrevem o sujeito em toda sua complexidade histórica e cultural - um sujeito "descentrado" e 
dependente do sistema lingüístico, um sujeito discursivamente constituído e posicionado na interseção 
entre as forças libidinais e as práticas socioculturais. O sujeito é visto, em termos concretos, como 
corporificado e generificado, ser temporal, que chega, fisiologicamente falando, à vida e enfrenta a 
morte e a extinção como corpo, mas que é, entretanto, infinitamente maleável e flexível, estando 
submetido às praticas e às estratégias de normalização e individualização que caracterizam as 
instituições modernas. 

Os pensadores pós-estruturalistas desenvolveram formas peculiares de análise dirigidas à 
crítica de instituições específicas (família, Estado, prisão, clínica, escola,  fábrica, forças armadas,  
universidade e filosofia) e para a teorização de uma ampla gama de diferentes meios (leitura, escrita, 
ensino, televisão, artes visuais, artes plásticas, cinema,  comunicação eletrônica). É neste contexto que 
se insere a  crítica do pós-estruturalismo ao currículo. 

Ao rejeitar as "grandes narrativas", ao questionar um conhecimento universal e a distinção 
entre "alta cultura" e a cultura cotidiana abrem espaço a currículos mais vinculados às diferenças 
culturais. Os estudos de currículo dentro desta perspectiva têm como objetivo o processo de 
construção e desenvolvimento de identidades mediante práticas sociais, privilegiando a análise de 
discurso. Ao denunciarem questões de interesse e poder na condução da instituição escolar, colocam 
sob suspeição toda a tradição filosófica e científica moderna, problematizando as próprias idéias de 
razão, progresso e ciência, que em última análise são a razão de ser da própria idéia da instituição 
escolar (Silva, 1996). Um projeto educacional supõe uma meta-narrativa que o explique, denunciando 
como deformada a educação presente, e um sujeito livre, autônomo e auto-centrado, passível de 
repressão ou libertação e que constitui a finalidade da educação.  

4.2-Currículo e Estudos Culturais 
Constata-se um crescente interesse atual no mundo pelos estudos culturais; tendência também 

observada em relação aos estudos culturais do currículo. Sua origem remonta aos meados dos anos 
sessenta, quando um grupo de estudiosos cria o Centro de Estudos Culturais Contemporâneos na 
Universidade de Birmingham (Inglaterra) e buscavam seus fundamentos na Teoria Crítica, enquanto 
que nos dias atuais, seu suporte teórico decorre dos estudos pós-modernistas e pós-estruturalistas. 

Segundo Hall (2005), no Centro de Estudos Culturais trabalhava “com figuras como Edward 
P. Thompson, Richard Hoggart e Raymond Williams”.  E, ainda, “os Estudos Culturais não 
começaram sozinhos”; “surgiram relacionados a outros movimentos da época como as políticas de 
cultura, o feminismo, os estudos multiculturais, sobretudo aos estudos pós-coloniais”.  

Os intercâmbios culturais, possibilitaram a sua divulgação em vários países (Estados Unidos, 
Austrália, alguns países da África e da América Latina (Brasil e  México). Em entrevista, George 
Yúdice (2005) fala da influência do Centro de Estudos Culturais, pois quando trabalhou com Jameson 
entrou “em contato com o pessoal de Birmingham, conhecido como berço dos estudos culturais. 
Conhecemos Stuart Hall e outros profissionais que trabalhavam com um mistura de Gramsci, 
psicanálise, história, foi incrível. Eles traziam uma nova metodologia crítica, analítica, 
multidisciplinar”.  

Na Inglaterra desenvolve-se uma reflexão teórica sobre a escola e o currículo entre as 
temáticas da Nova Sociologia da Educação, cujo expoente principal é o sociólogo Michael Young, 
autor do livro Conhecimento e Controle (1971), cujo cerne é a  análise dos processos de seleção e 
organização dos conhecimentos veiculados pela escola. As hipóteses que norteiam  o trabalho voltam-
se para a investigação da relação entre o poder, a ideologia, o controle social e a forma como os 
conhecimentos são selecionados, organizados e tratados pela escola. Têm como pressuposto que os 
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conteúdos escolares, expressos nos livros didáticos, guias curriculares ou outros materiais pedagógicos 
e na prática escolar contribuem para a manutenção das desigualdades sociais.  

Dois movimentos podem ser observados nos estudos de currículo, na Inglaterra. O primeiro 
desenvolveu os estudos do campo do currículo sob a inspiração das denominadas teorias críticas que 
deslocaram o eixo da reflexão das questões pedagógicas e de aprendizagem,  para a busca de conexão 
entre saber, currículo e ideologia e o segundo, desloca, nos dias atuais, o eixo da reflexão de currículo 
tendo por base as críticas à escola capitalista e os embates entre capital e trabalho para o eixo saber, 
currículo, discurso e poder, à luz das reflexões pós-modernistas e pós-estruturalistas. 

As produções de currículo na vertente estudos culturais não propõem alternativas curriculares, 
mas compreender as diferentes formações curriculares. Adotam as abordagens metodológicas 
etnográficas e as análises discursivas e textuais, tendo em vista a necessidade de ressignificar as 
noções de alta cultura e baixa cultura. A cultura passa a ser tomada como noção política, ensejando na 
área educacional o surgimento da noção de pedagogia cultural. 

A partir do final dos anos 70, surgem, nos EEUU, os trabalhos de Henry Giroux, calcados nos 
princípios filósoficos da Escola de Frankfurt e de Gramsci, superando as posturas reprodutivistas e 
introduzindo as noções de conflito, resistência e luta contra a hegemonia, e os de Michael Apple - 
Ideologia e Currículo (1982) estabelecendo a relação entre currículo, ideologia e hegemonia na análise 
do currículo das escolas americanas. Posteriormente, Apple, em  Educação e Poder (1989), focaliza as 
noções de resistência e oposição, destacando o papel da escola na produção do conhecimento.  

Pinar et al.(1995) constatam a tendência dos estudos curriculares nos Estados Unidos 
voltarem-se para a compreensão das formações curriculares e Macedo et al. (2005) a identificam, 
também, nos estudos curriculares no Brasil nos estudos do Grupo de Trabalho de Currículo da 
ANPEd, nos anos 90.  Nas palavras Silva (1999, p.30), “para as teorias críticas o importante não é 
desenvolver técnicas de ‘como’ fazer o currículo, mas desenvolver conceitos que nos permitam 
compreender o que o currículo ‘faz’”, empregando as estratégias analíticas e interpretativas do método 
hermenêutico, que realçam a subjetividade escondida nos símbolos e signos. 

5- Currículo para além dos pós-estruturalistas e dos estudos culturais 
A inquietação com a globalização dos estudos culturais e, por extensão, dos trabalhos culturais 

de currículo não é por acaso. Constitui hipótese fértil de trabalho investigar as razões de uma vertente 
de estudos se tornar hegemônica, especialmente, quando ela muda o eixo da  dialética para a filosofia 
da diferença, da crítica à escola capitalista e ao seu currículo para a legitimidade dos estudos das 
diferenças culturas.  

Os estudos pós-modernistas ao rejeitar as análises do todo, priorizam o local em contraposição 
ao global e guardam relação direta com as teses neoliberais, tendo como causa comum a defesa da 
postura conservadora que paralisa os movimentos sociais. Ao enfatizar a heterogeneidade dos jogos de 
linguagem, relegam todo esforço de busca do consenso e do coletivo, considerando-o ultrapassado. A 
diferença torna-se revolucionária e os acontecimentos devido seu caráter incerto implicam na negação 
da utopia e na criação de um futuro melhor para a humanidade. Os estudos pós-modernos limitam-se a 
compreender o que o currículo faz no presente e não propõem um currículo alternativo para formação 
de homens necessários para modificar o status quo. Tais  estudos negam a perspectiva de determinado 
projeto pedagógico que pode ser construído pelo coletivo de docentes, criando na escola clima de mal-
estar, de desânimo e de impotência diante dos problemas do presente.  

A crítica de Jacoby (citado por BERNARDO,2004, p.75) aos estudos culturais é contundente: 
“Os multiculturalistas só se interessam pela cultura e pouco lhes importam os imperativos econômicos. 
Mas como pode a cultura subsistir sem o trabalho e a produção de riquezas? [...]Se fosse desvendado o 
esqueleto econômico da cultura, deixaria de se falar de diversidade e tornar-se-ia evidente que as 
diferentes culturas assentam nas mesmas infra-estruturas”. Segundo Bernardo (2004, p. 75), não 
constituem objeto de estudos das pesquisas multiculturais como “outras culturas” os 
fundamentalismos religiosos e as suas práticas culturais tradicionais e arraigadas, por serem 
antagônicas à cultura capitalista contemporânea. Há um investimento em extirpá-las da cultura porque 
não coadunam com as necessidades de homogeneização social e de mobilidade individual impostas 
pelo capitalismo atual.) “A pluralidade de culturas de que tanto se fala na esquerda pós-moderna tem 
obrigatoriamente de ser compatível com o prevalecimento de uma infra-estrutura única” 
(BERNARDO, 2004, p. 75). 

6- Considerações Finais 
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A superação das teses pós-modernas, pós-estruturalistas e dos estudos culturais pode ocorrer 
por meio do debate de idéias, do entendimento transformado da época, da criação de instrumentos 
conceituais adequados à sua análise e pela continuidade das lutas políticas e sociais, para não 
alimentar o sentimento de impotência em relação ao futuro. A oposição às teses que negam a 
perspectiva histórica e o desânimo diante do discurso das incertezas, favorecem a manutenção do 
“status quo”. Dentro desta lógica, não faz sentido a negação da utopia, das meta-narrativas, pois o mito 
do mercado e o da hegemonia do consumo sobre a produção devem ser superados.  

O reconhecimento das conexões históricas entre concepções de currículo, transformações no 
mundo do trabalho, arcabouço ideológico e grupos que detêm o poder e a cultura hegemônica, 
constitui o primeiro passo para se avançar em direção a elaboração de propostas curriculares e a 
construção de instituições mais sensíveis aos apelos de emancipação humana.  
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