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PARADIGMA ESCOLAR: UTOPIA OU REALIDADE?
                                                            MARIA APARECIDA ALVES DE ARAUJO1

RESUMO 
    

O texto faz refletir sobre a contemporaneidade e o que ela vem provocando 
no  meio  educacional,  além  de  abordar  a  nova  função  da  escola  frente  aos 
desafios  da  sociedade  moderna.   Faz,  ainda,  uma reflexão  sobre  o  papel  da 
escola na atualidade, dando ênfase à inserção de novos saberes em seu projeto 
político-pedagógico, a partir da chamada revolução curricular. A partir dos seus 
pressupostos,  pode-se  afirmar  que  uma  mudança  curricular,  considerando 
saberes e fazeres existentes na exterioridade da escola irá proporcionar seu novo 
papel, aquele que oportunizará respostas concretas e novos caminhos para todos 
os envolvidos no processo ensino-aprendizagem.
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ABSTRACT

The text does reflect about the modernity and it is causing in the educational 
way, also discusses the new function of the school facing the challenges of modern 
society. It addition, a reflection on the paper of the school at present, emphasizing 
the insertion of new knowledge in its political-educational project, called revolution 
from the  curriculum.  From their  assumptions,  it  can  be  said  that  a  curriculum 
change, considering the existing knowledge and make exteriority of the school, will 
provide its new role,  one that will  provide concrete answers and new ways  for 
everyone involved in teaching-learning process.

Keywords: education, hidden curriculum, proposed curriculum, educational 
paradigms
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INTRODUÇÃO

A contemporaneidade vem provocando, no meio educacional, uma grande 
expectativa quanto à nova função da escola frente aos desafios da sociedade 
moderna.

A  definição  do  novo  papel  da  escola  deve  ser  vista  sob  o  prisma  do 
significado,  dos  sentidos  que  a  vida  cotidiana  reflete,  sem  que  se  perca  a 
necessidade de existir uma nova ação educativa. Afinal, tais sentidos não podem 
ser dissociados do contexto em que a sociedade se encontra, tampouco da cultura 
e espaço sócio-cultural  em que está inserida. Isso remete a algumas questões 
vividas  por  um grupo  social  em determinado  lugar  e  tempo,  que  exige,  pois, 
educação diferenciada dos demais.
 A questão ambiental, por exemplo, é um problema de toda a humanidade e 
precisa  ser  enfrentada.  Além  disso,  há  também  outros  sérios  problemas  que 
precisam ser resolvidos, como a gravidez indesejada na adolescência; a tentativa 
de valorizar a diversidade a fim de conseguir a base para uma cultura de paz; o 
desejo de se ter uma vida saudável, pois ela significa mais do que a ausência de 
doenças  físicas.  Enfim,  todos  estão  cientes  das  necessidades  individuais  e 
sociais, o que resulta numa responsabilidade maior em relação à vida, ao planeta, 
aos grupos sociais, ao futuro.

Mas qual é o papel da escola nesta nova realidade? Ela pode auxiliar na 
construção  de  uma  sociedade  mais  justa?  Que  relação  estabelece  junto  à 
sociedade?
         São necessárias  respostas  concretas,  caminhos  possíveis  de  serem 
trilhados pelos alunos para que as perguntas sejam respondidas. Assim, ainda 
que  aconteçam  trabalhos  voltados  para  a  questão,  é  preciso  uma  alteração 
curricular que leve em consideração a busca por uma perspectiva educacional que 
atenda às demandas da sociedade brasileira.

Essa mudança deve levar em conta alguns fatores. Entre eles:
 a escola como um espaço aberto aos diferentes saberes e fazeres;
 a escola enquanto instituição histórica e social; 
 as diferentes gerações e suas respectivas contribuições sociais; 
 a profissão docente,  seus saberes e fazeres.
Neste  trabalho,  apresenta-se  uma  reflexão  sobre  o  papel  da  escola  na 

atualidade, dando ênfase à inserção de novos saberes em seu projeto político-
pedagógico, a partir da chamada “revolução curricular”.

A base deste estudo será o currículo, suas limitações e possibilidades, assim 
como a concepção e materialização de uma ação educativa identificada com os 
saberes  e  fazeres  existentes  no  cotidiano  histórico-social  das  personagens 
envolvidas na vida escolar.

Além dele, algumas observações sobre conhecimentos e atitudes que poderão 
resultar em uma matriz da nova escola, definindo um novo papel para a mesma, 
também serão abordados.
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1 - O NOVO PAPEL DA ESCOLA

Não se pode pensar a escola sem refletir sobre currículo. Mas o próprio 
termo  já  foi  definido  de  diversas  formas:  1)  como  uma  série  estruturada  de 
resultados; 2) como um conjunto de matérias; 3) como conjunto de experiências 
que os  estudantes  desenvolvem sob a  tutela  da  escola  e  4)  como intento  de 
comunicar os princípios essenciais de uma proposta educativa. Ultimamente, vem 
sendo entendido como uma seleção de conhecimentos extraídos de uma cultura 
mais ampla.

Trata-se,  então,  de  um  termo  polissêmico?  Não  parece  que  seja 
exatamente isso,  embora  existam distintas teorias  a seu respeito.  Nelas,  há  a 
possibilidade de interpretá-lo como um produto elaborado por especialistas a partir 
de diretrizes que pressupõem uma programação das atividades de ensino que 
direcionam os alunos para atingir comportamentos desejados e pré-determinados 
(SACRISTAN & GOMES, 2000).

Vale a pena, no entanto, analisar outras concepções a respeito do conceito 
de  currículo.  Visões  favoráveis  à  flexibilização  do  mesmo,  assim  como  sua 
identificação  com  as  demandas  sociais.  Uma  delas  é  a  de  Sant’Ana  (1995). 
Segundo a autora, a escola atual visa ao preparo de pessoas para enfrentar as 
rápidas transformações do mundo. Pessoas que deveriam aprender a aprender e, 
consequentemente,  tornar-se  aptas  a  continuar  aprendendo  sempre.  Para  a 
autora, portanto, o currículo de hoje deve promover não só a aprendizagem de 
conteúdo  e  habilidades  específicas,  mas  fornecer  condições  favoráveis  à 
aplicação e integração desses conhecimentos.
 Já Souza (2000), por sua vez, diz que: 

A flexibilização curricular tem como um de seus objetivos a adequação 
contínua do currículo às mudanças na tecnologia e nas necessidades da 
sociedade  e,  portanto,  a  manutenção  de  currículos  atualizados.  Este 
objetivo  pode  ser  alcançado  mantendo-se  uma  margem  alta  de  
disciplinas optativas no currículo, além das disciplinas de livre escolha.  
Deve-se definir, então, um conteúdo mínimo exigido para o currículo em 
disciplinas obrigatórias,  e deixar uma boa margem de conhecimentos,  
atitudes e habilidades para serem exercitados em disciplinas optativas e  
de livre escolha (SOUZA, 2000). 

Mas, segundo o paradigma de Marx (1987), o currículo representa, ainda, a 
introdução de uma forma particular de vida; serve,  em parte,  para preparar os 
estudantes para posições dominantes ou subordinadas na sociedade. Favorece, 
então, certas formas de conhecimento sobre outras e afirma os sonhos, desejos e 
valores de grupos seletos de estudantes sobre outros grupos, com frequência, 
discriminando certos  grupos raciais,  de  classe ou gênero,  pois  sua teoria  nos 
fornece igualmente um método e um conjunto de conceitos teóricos para pensar a 
educação, quer em uma perspectiva lógica, quer em uma perspectiva histórica. 
Nesse sentido, são particularmente importantes os conceitos de totalidade, modo 
de produção, estado,  política,  trabalho,  fetichismo da mercadoria,  entre  outros, 
pois deles depende a tomada de decisão que direcionará a ação educativa. 
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Tais acepções fazem crer que na nova escola, com novo papel, o currículo 
precisa ser percebido como a cultura real que surge de uma série de processos 
vividos  e  experimentados  pela  comunidade  educativa  na  sua  interface  com a 
sociedade. Não se deve aceitá-lo como um objeto delimitado e estático que se 
pode planejar e depois implantar.  É preciso construí-lo a partir da realidade, da 
cultura viva que impregna as salas de aula. Ele deve ser o retrato fiel do mundo 
exterior à escola.

Depreendem-se,  assim,  algumas  considerações  importantes  para  a 
compreensão de um currículo revolucionário para a nova escola, com um novo 
papel.  Entre  elas,  é  preciso  se  dar  conta  de  que  currículo  apresenta  uma 
dimensão formal, construída a partir de acordos entre as personagens da gestão 
do projeto escolar;  e, ainda, a dimensão vivida,  que é informal,  estabelecida a 
partir  das  manifestações  não  prescritas  na  dimensão  acadêmica  da  ação 
educativa e no cotidiano histórico-social. 

As dimensões formal e vivida constituem ambientes simbólicos, material e 
humano,  que  se  modificam  constantemente,  segundo  cada  tempo  histórico, 
dependendo daqueles que pensam e materializam o currículo. Sendo assim, toda 
decisão que envolve a matriz curricular é política traduz um desejo, uma vontade 
de produzir algo. É evidente que o referido desejo nem sempre é transparente.

Muitas vezes, ele está subjacente, velado, constituindo o currículo oculto. É 
por intermédio, especialmente, do currículo oculto que diferentes mecanismos de 
poder  penetram na  escola  sem que  estejam explícitos  no  currículo  formal  ou 
vivido.   Para  aqueles  que  acreditam  na  educação  enquanto  ferramenta  de 
libertação, força para as mudanças, faz-se necessário desvelar o que está oculto 
na formalidade das duas dimensões curriculares.

Outra percepção de fundamental  importância está relacionada à decisão 
para  definir  os  objetivos,  conteúdos,  procedimentos  metodológicos  e 
procedimentos de avaliação contidos no currículo. A decisão não é apenas de 
natureza técnica. Ela está relacionada com as formas de conceber a sociedade, a 
escola,  o  conhecimento.  Elas  são  formas  culturais  de  organização  da 
escolarização, tendo em vista ideais de modelo, de sociedade, de homem e de 
mundo  e,  logicamente,  tem  por  objetivo  a  consolidação  de  uma  determinada 
ideologia.  Não  se  trata,  portanto,  apenas  de  uma  decisão  técnica  sobre  uma 
determinada metodologia de trabalho em sala de aula.
 É  necessário  também lembrar  que  a  escola  contemporânea  está  muito 
acostumada com a idéia de que o mais importante é a transmissão, assimilação e 
construção do conhecimento. Urge não esquecer que o conhecimento é somente 
um lado da cultura construída e reconstruída no ambiente escolar.
 Ainda que o destaque dos currículos escolares se dê sobre os conteúdos, 
eles são influenciados pelo currículo oculto. A escolha de um determinado padrão 
cultural  na  escolha  de  conteúdos  para  um  certo  currículo  determina  uma 
valorização desse padrão em detrimento de outros.
 Todo currículo é um processo de seleção, de decisões sobre o que será e o 
que não será legitimado pela escola. A negação de qualquer cultura contribui para 
a exclusão de uns e a aceitação de outros, reforçando o que é socialmente aceito. 
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Os currículos tradicionais definem parâmetros científicos, através dos quais 
se deve realizar a seleção e a organização dos conteúdos e dos procedimentos 
escolares.  E  ainda  que  alguns  parâmetros  científicos  existam,  eles  não  são 
neutros  nem  desinteressados.  Ao  contrário,  trazem  consigo  a  compreensão 
política do mundo e são negociados pelas comunidades que os definem.

Assim, há professores que partilham crenças e atitudes, que selecionam os 
conteúdos  e  os  procedimentos  escolares.  Nesse  sentido,  quando  se  deseja 
materializar um currículo, está ocorrendo uma ação política, uma ação de poder.

A partir desses pressupostos, pode-se afirmar que uma mudança curricular, 
considerando  saberes  e  fazeres  existentes  na  exterioridade  da  escola,  irá 
proporcionar  seu  novo  papel,  aquele  que  oportunizará  respostas  concretas  e 
novos caminhos para todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem.

Isso tudo mostra a necessidade de reunir a educação e a ética; de modo 
que ações educativas que levem em consideração novas relações pessoais sejam 
possíveis.

2 - ESCOLA E EDUCADOR RENOVADOS

O  que  significa  ser  educador  hoje?  O  que  é  preciso  para  o  educador 
cumprir sua responsabilidade profissional? Qual seu papel nessa nova sociedade?

Antes de tudo, é preciso compreender que a escola é uma instituição social 
que deve trabalhar o conhecimento sistematizado, ampliar a visão dos valores e 
da cultura,  por meio do desenvolvimento de uma postura crítica.  Essa posição 
crítica,  por  sua vez,  interfere na  realidade dos seres humanos,  modificando-a. 
Logo, todo educador precisa ter a capacidade de perceber aquilo que traduz a 
realidade contemporânea: os conflitos, as diferenças sociais, culturais, religiosas, 
políticas e econômicas presentes na vida do homem pós-moderno. 

Ao perceber a realidade e compreendê-la, o educador sentirá vontade de 
repensar a ética, a partir da prática escolar e do espaço que propicia experiências 
de relações humanas. Assim, as crianças e os adolescentes aprendem a lidar com 
as diferenças, a respeitar os companheiros, a aceitar as perdas como algo que 
pode acontecer e também a lidar com hierarquias.

A ética deve estar presente em todo o processo educacional ajudando a 
desenvolver  as  ações  humanas.  A  sala  de  aula  é  um  espaço  pluricultural, 
dinâmico e rico. É um local privilegiado de assimilação crítica e aprimoramento. O 
ato de fazer juízo de valor é de suma importância para a reflexão ética e outras no 
próprio espaço da sala. O trabalho de ensino e o convívio dentro da própria escola 
devem  ser  organizados  de  maneira  que  as  ideias  de  justiça,  respeito  e 
solidariedade  sejam  vivenciadas  e  compreendidas  pelos  educadores  e  pelos 
alunos.  Dessa  forma,  tanto  os  alunos  quanto  os  professores  perceberão  que 
esses valores e regras são coerentes com suas ideias e propostas.

Outro dado importante refere-se ao fato de que não basta ensinar conceitos 
e  valores  democráticos.  É  preciso  que  eles  sejam  vivenciados  no  ambiente 
escolar, por todos os que participam da ação educativa. É essa a mudança ou 
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ponto de partida para uma discussão satisfatória e significativa sobre a ética na 
escola.

Construir o respeito, o pensamento ético e moral no aluno exigem trabalho 
constante  e  insistente,  não  é  algo  simples  nem  imediato;  pressupõe,  ainda, 
valores que devem ser conquistados no convívio com o outro, nas ações do dia a 
dia, a fim de que os contatos propiciem trocas de experiência e aprendizagem. 
Claro que tudo isso não pode desconsiderar o compromisso que o educador deve 
assumir com a sua ação pedagógica.
 Por  fim,  para  que  haja,  realmente,  uma  nova  escola,  a  ética  e  o 
compromisso são fundamentais. Por isso, refletir a ética não é puramente criar um 
novo componente curricular. É ter a certeza de que a cultura deve ser tratada de 
maneira diferenciada. Conquistar profissionais compromissados com sua prática 
pedagógica se faz necessário.

3 - A NOVA ESCOLA

Ser educador é ter como aliados o conhecimento e a emoção, é garantir 
reflexões pertinentes sobre o mundo e as ações humanas construídas do ponto de 
vista  histórico,  é  estar  aberto  às novidades e criações,  é  dar  sentido ao mais 
significativo de todos os saberes: aprender, em todos os sentidos.

Ser  educador  pós-moderno  é  estar  em  constante  processo  de 
transformação da prática educativa, das teorias e saberes que fundamentam esse 
trabalho, dos saberes e fazeres do dia a dia histórico. Por isso, é sempre preciso 
“desconstruir” conceitos, a fim de que seja possível um outro tipo de construção. A 
ação reflexiva permite ao educador compreender que a transformação da escola 
está  no  redimensionamento  curricular,  de  sua  nova  função  social.  A 
desconstrução  leva  o  educador  a  repensar  paradigmas  e  querer  romper  com 
antigos modelos, para construir novos caminhos. Mas para isso acontecer de fato 
é  necessária  outra  forma  de  conhecimento,  que  possibilite  união  e  estudo 
constantes. 

Urge, então, inovar, trazer para o ambiente educativo os saberes e fazeres 
que estejam marcando a história contemporânea, sejam eles locais, regionais ou 
mundiais.  Afinal,  o  conhecimento,  como  palavra,  ideia,  teoria,  é  fruto  de  uma 
tradução/construção  por  meio  da  linguagem  e  do  pensamento  que,  por 
conseguinte,  está  sujeito  ao  erro.  E,  por  isso,  comporta  interpretação  diversa, 
dependendo  do  contexto,  o  que  introduz  o  risco  de  erro  na  subjetividade  do 
conhecedor e de sua visão de mundo.

Daí os numerosos erros de concepção e de idéias que sobrevêm a despeito 
de nossos controles racionais. A projeção de nossos desejos ou de nossos medos 
ou das perturbações mentais trazidas por nossas emoções também multiplica os 
riscos de erro. 

Além desses, o desenvolvimento do saber científico é poderoso meio de 
detecção de erros e de luta  contra  as ilusões.  Entretanto,  os paradigmas que 
controlam a ciência podem desenvolver ilusões e nenhuma teoria científica está 
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imune para sempre contra os erros. Mais que isso, o conhecimento científico não 
pode tratar sozinho dos problemas epistemológicos, filosóficos e éticos.

A educação deve identificar a origem de erros, ilusões e cegueiras, além de 
estar atenta para não perpetuar falsas concepções ou insistir em conceitos que 
com o passar do tempo caíram por terra. Nesse sentido, do ponto de vista cultural, 
o novo currículo, além de revolucionário, tem de propor e realizar a formação de 
um novo grupo social.

Percebe-se,  assim,  que  a  necessidade  de  um  plano  curricular 
revolucionário  que  satisfaça,  de  forma  articulada,  todos  os  níveis  do 
funcionamento de uma escola, é uma responsabilidade de muitos membros do 
setor educativo. Entre eles: educadores, alunos, famílias e instituições ligadas à 
educação. O compromisso deve ser assimilado por todos e compartilhado também 
por todos. Afinal, ele é da responsabilidade de todos.

Com  muitas  pessoas  envolvidas  na  construção  de  um  novo  currículo, 
certamente a contextualização do mesmo dar-se-á de maneira bem satisfatória. 
Contextualizar o currículo é importante, pois assim ele estará sendo identificado 
com a vida do aluno. 

No  novo  currículo,  da  nova  escola,  com  novo  papel,  a  questão  da 
transversalidade é de suma importância, pois, assim sendo, haverá o respeito aos 
saberes e fazeres dos alunos, de suas famílias, do ambiente onde eles constroem 
suas histórias de vida, suas experiências de mundo, seus conceitos e desejos 
imediatos ou futuros.
 O  ideal  é  que  todas  as  atividades  escolares  que  envolvam  saberes  e 
fazeres estejam totalmente integradas ao dia a dia de qualquer ambiente escolar. 
Pode parecer complicado, mas é simples.  Basta incluir  na prática de todos os 
educadores, nas ações cotidianas da escola e na prática conjunta de alunos e 
professores  os  assuntos  que  realmente  marcam  presença  no  cotidiano  da 
comunidade educativa.

É  preciso,  também,  destacar  as  grandes  interrogações  sobre  nossas 
possibilidades de conhecer.  Pôr em prática as interrogações que constituem o 
oxigênio de qualquer proposta de conhecimento. E o conhecimento permanece 
como uma aventura para a qual a educação deve fornecer o apoio indispensável.

Por fim, como afirma o poeta espanhol Antonio Machado: "El camino se 
hace  al  andar".  Por  isso,  a  educação  deve  conduzir  à  "antropoética"  (apud 
MORIN, 2001), levando em conta o caráter ternário da condição humana, que é 
ser ao mesmo tempo indivíduo/sociedade/espécie.

Nesse sentido, a ética indivíduo/espécie necessita do controle mútuo da 
sociedade pelo indivíduo e do indivíduo pela sociedade, ou seja, a democracia; a 
ética indivíduo/espécie convoca, pois, ao século XXI, à cidadania terrestre. E o 
papel dos profissionais de educação, nesse novo cenário contemporâneo, é de 
fundamental importância.
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