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RESUMO

O presente trabalho apresenta reflexões suscitadas pela pesquisa “À dialética da globalização e seus
efeitos na educação”. Faz uma breve análise acerca da concepção de currículo, com ênfase aos impactos
promovidos pela globalização e pelo neoliberalismo. A fundamentação teórica apoiada em autores como
Beck(1997); Brasil (2010); Burbules e Torres (2004); Held; Mcgrew, (2002); Libâneo (2005); Lopes;
Macedo (2005); Silva (2007) entre outros sustentam a pesquisa empírica que foi realizada em duas
escolas da rede pública de ensino de Arraias, Estado do Tocantins, em classes do segundo e terceiro anos
do ensino fundamental. Tais análises permitiram concluir que, mesmo diante do imobilismo inerente a
ideologia neoliberal; existem focos de resistência, evidenciados, por exemplo, pelo pós-currículo pensado
por Corazza (2005).
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ABSTRACT

This paper presents some issues raised by research on the dialectic of globalization and its effects on
education. Makes a brief analysis on the production curriculum in Brazil, with emphasis on the impacts
promoted by neoliberalism on the curriculum. The theoretical foundation supported by authors such as
Beck(1997); Brazil (2010), Burbules and Torres (2004); Held; Mcgrew, (2002); Libâneo (2005); Lopes;
Macedo (2005), Silva (2007) among others argue that empirical research was conducted in two public
schools teaching Stingrays, State of Tocantins, in classes of the second and third year of elementary
school. These analyzes showed that, despite the inertia inherent in neoliberal ideology, there are pockets
of resistance, as evidenced, for example, by post-curriculum designed by Corazza (2005).

KEYWORDS: Globalization. Curriculum. Post Curriculum.

Introdução

Este artigo originou-se do projeto de pesquisa sobre o processo de globalização e os efeitos na educação.
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Partiu do questionamento acerca da origem de um contingente de desempregados, que cotidianamente a
mídia aponta mostrando intermináveis filas diante das agências de empregos. Em contraposição também é
apontada a existência de uma agenda de cargos disponíveis e que não são preenchidos. Essa situação
paradoxal leva-nos a questionar o papel da educação nomeadamente da educação escolar.

O processo de globalização aliado às políticas neoliberais, notadamente as implementadas na década de
1990, vem interferindo de maneira significativa nas políticas educativas, acarretando consequências
imprevisíveis. Vive-se uma fase de insegurança, incertezas, especulações, e, sobretudo, de desafios. É
imprescindível compreender com a suficiente clareza este fenômeno para viabilizar a construção de
alternativas capazes de enfrentar os problemas que daí emerge e concebem a educação numa perspectiva
mercadológica. Devido à crise econômica e ao endividamento externo o Brasil passou a depender, quase
exclusivamente, dos empréstimos de organismos financiadores internacionais visando à obtenção de
recursos para financiar a estrutura educacional. Por sua vez, tais organismos condicionam como cláusulas
contratuais o cumprimento de medidas que afetam a formulação de políticas internas com reflexos na
legislação vigente.

Mediante essas orientações técnicas e assessorias no desenvolvimento dos projetos, as instituições de
financiamento externo moldaram sistemática e drasticamente o sistema educacional que passou a seguir
padrões educacionais existentes em outros países, marcadamente descontextualizados da realidade
brasileira. Enquanto fenômeno de massa a globalização afeta, sistematicamente, a estrutura das
sociedades dos governos e das formações educacionais e culturais. Ao mesmo tempo em que se encontra
permeada por questionamentos importantes e respostas ainda incertas.

O discurso do Banco Mundial e da Organização Mundial do Comércio hoje os principais promotores das
reformas da educação na América Latina - sobre a qualidade do ensino, parte da ideia de que a questão da
quantidade no ensino fundamental já foi resolvida. Agora o problema seria a qualidade. Só que não
oferece indicadores de qualidade. E mais: os professores estão excluídos de toda discussão do tema da
qualidade. Eles não têm voz. O que se busca é a estandardização (padronização) da qualidade, da
avaliação, dos currículos, da aprendizagem e a criação de parâmetros para tudo, como se tudo pudesse
ser mensurável na educação (GADOTTI, 2003) (grifos nossos). Nesse contexto essa pesquisa se
desenvolveu, buscando estabelecer um diagnóstico acerca dos impactos que a globalização e as políticas
neoliberais exercem sobre a educação, indagando acerca de quem perde e quem ganha, num cenário
aonde se sobrepõem conflitos e consensos, tendo como foco os atores educacionais e suas práticas
pedagógicas, sabendo que a educação aí produzida é capaz de interferir e, ou mesmo alterar esse
panorama.

A globalização deve ser vista como uma tendência internacional do capitalismo que, juntamente com o
projeto neoliberal, impõe aos países periféricos a economia de mercado global sem restrições, a
competição ilimitada e a minimização do Estado. Esclarecemos que a minimização do Estado é em relação
ao social uma vez que em relação ao capital ele continua o máximo e que esta forma de globalização
significa a predominância da economia do livre mercado (do Estado mínimo), uma situação em que o
máximo possível é privatizado, com o agravante do desmonte social.

Feitas essas considerações o neoliberalismo, no tocante à educação, defende a escola básica, universal,
laica, gratuita e obrigatória a todos. A proposta no Brasil, por exemplo, é de uma formação geral e
polivalente visando à qualificação de mão-de-obra para o mercado. Essa ideia de preparação de
mão-de-obra certamente está voltada muito mais para o campo técnico do que propriamente humano.
Segundo Santos e Andreoli (2004), a preocupação com que o trabalhador aprenda a ler, escrever e contar
não tem nada de edificante ou humanitário, nem tampouco filantrópico. Para os autores, o aprendizado da
leitura pode ser apenas para poder manusear qualquer manual de instruções; escrever, para emitir um
relatório de produção; e contar para não colocar uma unidade a mais do produto na embalagem. Esta
mentalidade é a fase superior da exploração capitalista. Os autores citam Herbert Marcuse, dizendo que “a
racionalidade está a serviço da rentabilidade, a qual está orientada pelo cálculo sistemático e metódico do
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capital” Marcuse apud Santos e Andreoli (2004, p.4). Nesse sentido buscamos, à luz das diferentes
correntes teóricas que tratam da globalização e do neoliberalismo, investigar como se dá a relação entre
educação e formação profissional, tentando entender o porquê da exclusão de tantas pessoas, não apenas
do mercado profissional, mas da vida em todas as suas possibilidades. Não obstante, evidenciamos que o
desconforto dessa situação perpassa um campo de forças que gravitam em torno de diferentes impactos e
em diferentes categorias educacionais.

Tais impactos promovidos pela globalização em sua hegemonia e pelo neoliberalismo como doutrina foram
identificados com maior proporção na Gestão Escolar, nos Processos Avaliativos e nas Formulações dos
Currículos. Procuramos identificar mecanismos capazes de fazer frente aos problemas encontrados, e
elegemos o “Pós-Currículo” idealizado por Corazza (2005) como possibilidade viável para que se
estabeleçam contrapontos a uma situação que tem na tríplice aliança: imobilismo, determinismo e
fatalismo suas marcas mais tentaculares.

Currículo e cotidiano escolar

Nosso desafio inicial foi conceituar currículo, e articulá-lo com a globalização e o neoliberalismo em
sintonia com a investigação. Nesse sentido entendemos que o neoliberalismo se fixa “como imaginário
social” (RIZVI; LINGARD, 2010, p.35). Burbules e Torres (2004) ao tratar dos dilemas de um sistema de
educação globalizado apontam como consequência para as politicas educacionais os impactos econômicos,
políticos e culturais.

No nível econômico a globalização interfere no que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional 9394/96, qual seja a preparação para o trabalho. Nessa vertente a escola deverá adequar essa
função social em consonância com mercados de trabalho instáveis; exigência de novas habilidades e
competências; capacidade de adaptar-se as demandas que emergem rompendo com a visão de um único
emprego para toda a vida, lidando com “mão de obra internacional e cada vez mais competitiva”
(BURBULES; TORRES, 2004, p.22). Nessa perspectiva as escolas passam a reproduzir a lógica do mercado
deixando para segundo plano o preparo dos estudantes para serem produtores. Ao contrário elas passam
a “moldar as atitudes e práticas do consumidor” (p.23). O aspecto econômico por meio de politicas
educacionais nacionais assentadas no neoliberalismo tende a forçar a escola a adoção de abordagens de
mercado na organização, administração e na instituição da avaliação de desempenho. No nível politico
“tem havido uma crescente internacionalização de conflitos, crimes, terrorismo e questões ambientais
globais” (p.23) o que requer dos profissionais que atuam na escola concepção crítica sobre seu papel
nesse contexto. No nível cultural ocorre uma pressão sobre as culturas locais e predominância do
multiculturalismo. As mudanças globais relacionadas à cultura afetam sobremaneira “as politicas, práticas
e instituições educacionais” (p.23).Nessa vertente Apple (2000) defende que os currículos carregam uma
intencionalidade, articulada diretamente ao contexto histórico, que possibilitarão a dominação
hegemônica, pelo modo como se efetiva; nas relações sociais e no modo como o conhecimento é assumido
e trabalhado na escola.

Gadotti (2003) sustenta que currículo tem a ver com processo, movimento, percurso e que as exigências
da formação variam conforme o tempo e o lugar. O autor afirma que currículo é o verdadeiro espaço
escolar e que além de ser o espaço do conhecimento, é também o espaço do debate, das relações sociais
e humanas, sendo também espaço do poder, do trabalho, do cuidado, da gestão e da convivência. Nessa
linha de análise o autor aponta que o currículo é ao mesmo tempo contexto e processo, projeto de vida
institucional e individual.

A concepção de currículo como conteúdo escolar, grade de disciplinas, matéria e programas de ensino, ou
até mesmo como um conjunto de atividades a serem desenvolvidas pelos estudantes, ainda está presente
no pensamento e na prática de muitos professores, e este conceito permanece muito ligado à idéia de
unidade, ordem e sequência de um curso, justificado por imprimir rigor à organização do ensino. Nessa
linha de raciocínio Pacheco (2001) aponta o currículo como uma “sequencia ordenada” e também como
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“noção de totalidade de estudos” (p.15). Silva (2002) argumenta sobre a necessidade de se organizar um
currículo crítico, “descolonizando o currículo”, tornando-o relevante para as relações sociais
contemporâneas e seus amplos condicionantes. O autor defende que um currículo crítico abordaria as
questões e problemas do tempo atual, não podendo prescindir das preocupações que envolvem o cotidiano
tanto do aluno quanto do professor.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica acentuam o caráter polissêmico da palavra
currículo e focalizam a influência exercida pelos fatores socioeconômicos, políticos e culturais na
organização curricular. De acordo com o documento currículo são as “experiências escolares que se
desdobram em torno do conhecimento, em meio às relações sociais que se travam nos espaços
institucionais, e que afetam a construção das identidades dos estudantes” (BRASIL, 2010, p.10).

Analisando os impactos da globalização e do neoliberalismo sobre a educação, percebe-se que sua
hegemonia repercute sobre a política curricular, e é vasta a literatura que valida tais proposições,
destacando-se Silva (2007), Gadotti (2003), Corazza (2005), entre outros, expressando características
típicas do capitalismo, com destaque aos conteúdos estabelecidos por diretrizes curriculares de
fundamento neoliberal, desconsiderando os conteúdos fundados numa abordagem histórico-crítica; a
atribuição às competências e habilidades em decorrência das exigências do mercado produtivo e
consumidor; a preocupação em adequar-se às exigências de avaliações externas; o pragmatismo como
definidor dos conteúdos a serem estudados; a definição de parâmetros curriculares nacionais que
propiciam a avaliação padronizada para todas as escolas; a utilização de teses defendidas pelas
abordagens progressistas esvaziando-as de seus fundamentos transformadores, como por exemplo, a
organização em ciclos, os “pacotes prontos” etc.

Bernstein (1996) nos alerta para o fato de a escola ser responsável pela garantia do direito ao
desenvolvimento pessoal, que trata da formação do sujeito, direito-individual; a ideia da autonomia,
direito de ser individuo, direito-social; e a possibilidade de participação na construção, manutenção ou
mudança da ordem social, direito-politico. Ele ainda enfatiza a questão de a escola através do currículo
deslocar o conhecimento de seu campo de produção, efetivar recontextualizações e realocá-lo no interior
da escola, afastando-se do conhecimento científico, o que causa enorme prejuízo às classes menos
favorecidas economicamente, que são também desfavorecidas no campo cultural, politico e educativo. Sua
preocupação é entender como os textos educacionais são organizados, construídos e postos em circulação.
Para o autor currículo é a organização temporal e espacial do conhecimento que se traduz na organização
dos tempos e do trabalho dos professores e alunos. Feitas essas considerações passamos a tratar dos
resultados da pesquisa.

Globalização e neoliberalismo: impactos na educação

Para o levantamento de dados utilizamos o princípio da escala Likert, o mesmo teve 12 assertivas com as
seguintes proposições: (discordo plenamente, discordo, não tenho opinião formada, concordo, concordo
plenamente). As assertivas visavam a favorecer a análise dos impactos da globalização na sala de aula. O
instrumento foi aplicado a todos os tipos de atores envolvidos: docentes, diretores, coordenadores e
educadores de apoio (técnico-administrativo cantineiro).

A pesquisa se desenvolveu em duas escolas estaduais localizadas em Arraias Tocantins que atendem
alunos dos anos inicias e anos finais do ensino fundamental. Foi encaminhado às unidades escolares o
instrumento da pesquisa num total de 40 (quarenta cópias). Desse total retornaram apenas 18(dezoito), o
resto 22 (vinte e dois) foi devolvido sem preencher. Assim sendo decidimos computar, estes que
retornaram sem resposta, como se não tivessem opinião formada, devido ao desinteresse sobre o assunto.
Responderam: 02 diretores, 02 coordenadores, 09 professores, 04 administradores e 01 cantineiro. Isso
porque pretendíamos verificar a opinião dos diferentes componentes da comunidade pedagógica.

Na tentativa de identificarmos o que pensam os atores educacionais alcançados pela pesquisa sobre a
problemática da globalização promovida pelo projeto neoliberal, iniciamos argumentando sobre o que
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pensam Gadotti (2004) e Libâneo (2005), acerca de os PCNs estarem organizados como estratégia
centralizadora de avaliação e controle do sistema de ensino, uma vez que sem eles não é possível aplicar
testes padronizados em todo o país. Impressionou-nos o fato de, entre os 18 que responderam apenas 04
concordarem, 09 discordam e 04 explicitamente não têm opinião formada. Os dois diretores e dois
coordenadores responderam que discordam e ou não sabem opinar. Dos 09 professores, 04 concordam.
Isso nos mostra que a maioria do corpo educativo dessas escolas não tem uma noção crítica do que na
verdade pretendem os PCNs. Em conversa formal com dois professores que estão atuando há mais de
vinte anos na escola observamos que estes nem sequer sabiam o que eram os PCNs.

Em relação aos impactos sobre a avaliação que os docentes promovem autores como Gadotti
(1999), Libâneo (2005) e Brandão (2005) entendem que a mesma expressa características que refletem
os efeitos da globalização hegemônica na cultura e na educação desde que é guiada por princípios
individualistas e competitivos do mercado; é discriminatória em relação aos saberes (cultura) trazido pelos
alunos; estimula a meritocracia; utiliza processos padronizados em detrimento de processos diferenciados;
acentua o descompromisso com os processos de ensinar e aprender em resposta às novas formas de
organização da escola (exemplos: ciclos e progressão continuada, quando ambos são entendidos como
promoção automática; a teoria construtivista quando utilizada como justificativa a não intervenção
pedagógica). Para Gadotti (1999) a globalização hegemônica tem utilizado estratégias para fazer com que
os alunos reprovados não ocupem as vagas destinadas a novos alunos a serem matriculados, diminuindo
assim os custos do ensino nas escolas públicas e que organizá-las em ciclos, sem oferecer recursos para
que os alunos aprendam, é uma destas estratégias. Esse foi outro assunto levantado para que os atores
educacionais se posicionassem. Dos 18, que responderam 13 concordam, sendo que 02 concordam
plenamente com o pensamento dos autores citados.

Ainda em relação à avaliação do desempenho dos alunos, nos referindo agora à meritocracia como prática
largamente utilizada pelo projeto neoliberal, o que, segundo Gadotti (2004) promove e valoriza os alunos
que correspondem às expectativas do cidadão bem adaptado: dócil, produtivo, consumista e organizado,
dos 18 que responderam 15 admitem ser verdade, o que demonstra coerência com o que foi discutido
anteriormente. A mesma proporção foi estabelecida ao indagarmos sobre o fato de, segundo o autor, nos
ciclos de aprendizagem os alunos que não aprendem são promovidos, e que isto acontece com o objetivo
camuflado de melhorar os índices de aprovação e de evasão escolar. Outro aspecto amplamente discutido
por Gadotti (2004) é o de que as avaliações padronizadas incidem sobre os aspectos cognitivos,
desconsiderando as diferentes características das turmas e a heterogeneidade das classes, o que obteve o
consenso da maioria dos contemplados com a pesquisa.

Dos impactos sobre a avaliação que os docentes sofrem: Os impactos da globalização hegemônica
nas avaliações promovidas sobre os docentes, de forma direta ou indireta (aquelas decorrentes dos
resultados obtidos pelos alunos nas avaliações externas), conforme Romão apud Padilha (2005), Gadotti
(1999, 2004) e Brandão (2005), repercute sobre os mesmos em aspectos como: rebaixamento da
autoestima; responsabilização pelo fracasso escolar; preocupação em justificar o fracasso escolar e não
em enfrentar os problemas de ensino-aprendizagem; passividade em contra-argumentar com o
estado-avaliador; docilidade frente às estratégias de bonificação e premiação estimulada pela ideologia da
meritocracia. Colocamos como problemática aos entrevistados o fato de os docentes serem considerados
os principais responsáveis pela baixa qualidade da educação e pelo fracasso escolar, gerando desconforto
nesses profissionais por se sentirem incompetentes, o que teve a concordância da maioria. O mesmo
índice foi alcançado em relação ao inquérito sobre os docentes serem constantemente responsabilizados
pela qualidade do ensino, conforme Gadotti (2004) quando, mesmo inexistindo carga horária suficiente
para estudo, participação em cursos, reuniões formativas, elaboração de planejamentos e registros e
trabalho coletivo, o que atesta a importância que o tema comporta.

Acerca dos impactos da globalização neoliberal sobre o currículo ficou claro que sua concepção
hegemônica repercute sobre a política curricular, e é vasta a literatura que corrobora tal afirmação,
destacando-se Silva (2007), Gadotti (2000, 2003, 2004), e Corazza (2005) expressando características
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típicas do capitalismo, destacando-se: a ênfase sobre conteúdos estabelecidos por diretrizes curriculares
de fundamento neoliberal, em detrimento de conteúdos fundados numa abordagem histórico-crítica; o
destaque atribuído às competências e habilidades, em decorrência das exigências do mercado produtivo e
consumidor; a preocupação em adequar-se às exigências de avaliações externas; o pragmatismo como
definidor dos conteúdos a serem estudados; a definição de parâmetros curriculares nacionais que
propiciam a avaliação padronizada para todas as escolas; a utilização de teses defendidas pelas
abordagens progressistas esvaziando-as de seus fundamentos transformadores, como por exemplo, a
organização em ciclos, os “pacotes prontos” que são encaminhados às escolas, sem se preocupar com a
contextualização da realidade da escola e dos alunos.

Nesse sentido indagamos ao corpo educativo pesquisado sobre o fato de os currículos escolares
enfatizarem o desenvolvimento de competências e habilidades em detrimento de uma abordagem crítica
que questione os fundamentos da sociedade capitalista. Nesse momento as respostas nos surpreenderam,
pois, contradizendo a falta de informação acerca dos PCNs, 13 responderam de acordo com a opinião dos
autores supracitados. Afinal, o que é bom para uma escola da cidade de São Paulo, não é necessariamente
eficaz numa escola de Arraias.

Em se tratando dos impactos da globalização sobre a gestão escolar, autores como Saviani (2003),
Gadotti (2000, 2003, 2004) Libâneo (2005), admitem que a política educacional brasileira, relacionada à
gestão do sistema de ensino e da escola expressa às características típicas do capitalismo da sociedade
globalizada, tais como: racionalização dos custos da educação escolar; estímulo à participação não estatal;
incentivo à privatização e à terceirização; descentralização e municipalização do ensino; responsabilização
dos pais quanto a compromissos constitucionais que são do Estado; simulacro do envolvimento da
comunidade na tomada de decisões quanto aos rumos da escola e simulacro da participação do aluno.
Assim sendo levantamos a discussão tendo como principal foco a questão da participação da comunidade,
por entendermos ser esse um dos grandes entraves para que a democratização da gestão escolar se
efetive. 14 responderam que concordam contra 4 que discordam.

Já em relação aos impactos da globalização sobre a relação pedagógica, Gadotti (2004) e Padilha
(2005) entendem que a globalização repercute na relação pedagógica, revigorando a idéia de que a
aprendizagem deve centrar-se, principalmente, nos aspectos cognitivos, favorecendo, assim, o processo
de sujeição das subjetividades aos valores do universo mercantil, causando impacto não apenas na
realidade das coisas materiais, como, também, na materialidade da consciência. Nesse sentido as
propagandas veiculadas pela mídia, numa sociedade globalizada, incentivam o consumo, valorizando o ter
em detrimento do ser, refletindo nas relações entre alunos e professores na escola, e foi isso que
buscamos identificar junto à comunidade educativa das escolas pesquisadas. Um total de 14 demonstrou
familiaridade com o assunto e respondeu positivamente. Entendemos que a relação pedagógica é
elemento primordial para construção do conhecimento, do Projeto Político Pedagógico, bem como para
efetivação da inclusão social, pilar central de uma educação voltada para o ser humano em sua totalidade.

Quanto aos impactos da globalização sobre os processos de inclusão e de exclusão social, Freire
(1997), Gadotti (2004) e Marques et al (2006) entendem que estes refletem a manutenção da polarização
entre normalidade e anormalidade, do diferente como anormal, da meritocracia, da segregação dos casos
mais graves de deficiência em ambientes especiais, da precária formação dos professores para lidar com a
inclusão, da dicotomia entre o discurso governamental e a sua implementação efetiva na escola e pela não
equiparação de oportunidades, particularmente no que diz respeito ao acesso às novas tecnologias. Nessa
perspectiva procuramos, junto aos pesquisados, sua percepção a esse respeito, isto é, como se posicionam
sobre a problemática de as pessoas com necessidades especiais frequentarem as escolas, atentando para
o fato do que é melhor, ou seja, se o sistema deve manter ambientes separados, como por exemplo,
classes especiais na escola, ou uma integração com as demais crianças. O resultado foi 14 admitindo que
é melhor manter classes separadas, enquanto 4 entendem o contrário, isto é, que as crianças devem
manter-se integradas às demais para que possam construir uma aprendizagem efetiva. A inclusão tem
sido levada à escola sem o debate efetivo da comunidade escolar, adverte Saviani (2003), pensamento
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compartilhado também por Gadotti (2004), e levado para reflexão dos nossos entrevistados, obtendo
concordância de 14 respondentes contra 4 que discordam.

Percebemos todo corpo educativo: docentes, direção e coordenação, alienados a essa prática e
desprovidos de qualquer senso crítico. O problema da heteronomia nos parece ser o mais grave, atuando
de modo paradoxal no contexto. O Projeto Político Pedagógico, concebido dentro dos pressupostos do
neoliberalismo, os alunos são tratados como clientes, e o trabalho pedagógico é um conjunto de regras a
serem aplicadas aparece como algo inanimado. Um arquivo a mais. E um arquivo morto.

A alienação na qual os professores encontram-se submersos é agravada pela passividade. Os conteúdos
didático-pedagógicos já estão definidos no plano curricular da escola e nos “pacotes prontos”. Sobre isso
uma professora de uma turma do terceiro ano do ensino fundamental, ao se referir ao programa “acelera”
admitiu que os conteúdos a serem trabalhados são falhos, contendo muita coisa que não interessa, o que
atrapalha o desenvolvimento do que é realmente importante. Explicitamente essa é a face neoliberal da
terceirização do processo educativo. Gadotti (2003) adverte que a proposta neoliberal, em relação à
educação, é de uma desprofissionalização da docência, buscando-se alternativas na “terceirização” dos
conteúdos. Com a concepção neoliberal os docentes não precisam ter conhecimento científico. Seu saber é
inútil. Por isso, não precisam ser consultados. Eles só precisam receber receitas, programas instrucionais.

Corazza (2005) trabalha com a idéia de um “Pós-Currículo”, ou seja, um currículo que pensa e age
inspirado pelas teorias pós-críticas em educação, pensa a partir de perspectivas pós-estruturalistas e
pós-modernistas, pós-colonialistas e multiculturalistas e com conceitos estabelecidos por meio dos estudos
culturais e interculturais, envolvendo questões de classe e gênero, filosofias da diferença e pedagogias da
diversidade; xenofobia, religiosidade, etnocentrismo, política de identidade e da diferença; estética;
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade; história e cultura global, sendo, pois, desse modo, que um
Pós-Currículo “curriculariza as diversas formas contemporâneas da luta social” (CORAZZA, 2005, p.103).

Quanto ao campo político a autora adverte que um Pós-Currículo situa-se à esquerda, nunca à direita, nem
tampouco no centro. Nesse sentido, encontra-se comprometido com a educação pública, gratuita e de
qualidade para todos. Rejeita as políticas sócio-educativas dos governos neoliberais que mundializam o
capital e globalizam a exclusão, distribuem desigualmente recursos universais, privatizam e mercantilizam
a educação. Corazza protesta veementemente ao dizer que são:

[...] Políticas de morte, em suas diversas versões, que conservam e fortalecem
modos de convivência entre indivíduos, comunidades, povos e nações, pautados
pelo sofrimento e humilhação, gerenciados pela crueldade e exploração,
alimentados pelas barbáries de fome, de sede e de doenças (2005, p.104).

Visivelmente indignada à autora sustenta que um Pós-Currículo não pode aceitar conviver com nenhum
dos currículos oficializados pelos governos neoliberais, nem com seus programas de avaliação, quer seja
na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio ou superior, uma vez que tais currículos
fundamentam-se no princípio de uma totalizadora identidade-diferença nacional. “Princípio fictício,
fabricado pelo etnocentrismo dos grupos privilegiados e posto em funcionamento pelo aparato disciplinar
do Estado” (CORAZZA, 2005, p.104). Princípio estratégico, que, “em detrimento de reconhecer os
diferentes e falar de suas diferenças, faz uso de tal identidade nacional para tratá-los com coerções,
desvios e ameaças” (2005, p. 105).

Ao contrário desse pensamento que se apresenta hegemônico, um currículo da diferença ou Pós-Currículo
conforme defende Corazza (2005), não considera que os diferentes sejam culpados nem vítimas, a quem é
preciso diagnosticar e registrar, incluir e dominar, controlar e regular, hegemonizar e normalizar. De sorte
que, em seu entendimento, as diferenças desses diferentes, não referidos a nenhuma identidade, não são
significados como necessidades e interesses. Necessidades e interesses esses que, segundo a autora
“funcionam apenas como um astucioso ponto de partida para sua prática curricular”, (p.105), prática essa
que, “no transcorrer do processo educativo, empenha-se em desfazer quaisquer necessidades e
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interesses, ou no mínimo, em traduzi-los à imagem, semelhança e linguagem de tudo o que ela mesma
unificara previamente” (CORAZZA, 2005, p.105).

Considerações finais: algumas inquietações...

Nesses termos, numa era de proclamada e inevitável mundialização do capital, torna-se profícuo a
reflexão e discussão das relações de poder e desigualdade sociais entre povos e nações. Trata-se antes de
tudo, de compreender o currículo como a expressão dessas transformações estruturais nos contextos mais
amplos que vai incidir diretamente na escola e de resto, no trabalho do professor. A educação não pode,
portanto, assumir o contorno de uma lógica meramente mercantil, visando a uma perspectiva de eficiência
ou de racionalização. O momento atual nos convida a uma redescoberta da função social da utopia.

Conforme Gentili (2005), asseveramos que a desestruturação social, sobretudo, na área educacional,
tutelada pelo ideário neoliberal mostra que a educação e o desenvolvimento se relacionam e de certa
forma se influenciam, entretanto, não necessariamente de uma forma benéfica e pacífica. O autor chama
ainda atenção para o “modelo de desenvolvimento” posto em prática no Brasil, uma vez que a educação
parece não ter relevância para o sucesso de tal modelo. Esse modelo de acordo com o autor privilegia as
políticas econômicas em detrimento das políticas sociais.

Assim posto, um currículo que visa a enfrentar a face perversa neoliberal, não age segundo conceitos e
critérios técnicos e empresariais, de sorte que esses dispositivos curriculares em uso atualmente
encontram-se baseados no produto e no mecanismo que rege o mercado, na eficiência econômica e na
super-exploração do trabalho, na geração de mais desemprego e na reunificação da diversidade social.
Notadamente os sistemas educacionais brasileiros encontram-se sob a condução do projeto neoliberal
sustentado pela globalização – ou vice-versa – e os impactos advindos de suas políticas de subjugação
têm influenciado tendências ao mesmo tempo em que evidencia uma realidade preocupante.

Na medida em que as relações sociais pautam-se pelos critérios do tripé produtividade, competitividade e
lucrabilidade, fatores inerentes à globalização, questiona-se como deve ser conduzido o processo
educativo, uma vez que a educação assume cada vez mais o contorno de um bem a ser adquirido como
qualquer outro objeto de consumo. O desafio que se apresenta é o de que apesar de todos os esforços
teórico-práticos, é incerto o ideal de uma educação crítica e emancipadora como pressuposto de inserção
dos indivíduos numa sociedade notadamente conduzida pelos interesses mercantis. No tocante ao currículo
num cenário educativo em que as subjetividades cedem lugar ao utilitarismo, encontramos nas
proposições de Corazza (2005) uma forma não apenas de resistência, mas de esperança. O mais
importante é que existem alternativas e cabe a cada um de nós pô-las em prática.
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