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O trabalho aqui apresentado faz inicialmente uma abordagem geral sobre o currículo detendo-se posteriormente à
discussão do currículo na perspectiva crítica, enfocando as idéias de Henry Giroux que toma como referência para seus
escritos as concepções teóricas da escola de Frankfurt que questiona quais conhecimentos são válidos numa sociedade
desigual e por que esses e não outros.  Analisa a ideologia tomada no sentido positivo, pois segundo o autor ela tem
ligação direta com a prática, servindo de mediação entre as formas elaboradas do conhecimento e da razão e as ações
práticas dessas que são reveladas no discurso, no comportamento dos sujeitos no seu cotidiano, bem como os
professores como intelectuais que precisam potencializar nos estudantes a capacidade de perceberem as possibilidades
de ação presentes nas condições determinantes do seu contexto posto que a teorização vazia não produzisse
mudanças.
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CURRICULUM IN VIEW OF CRITICISM PEDAGOGY HENRY GIROUX
 
 
The work presented here initially makes a general pursuit on the curriculum, approaching later to resume the discussion
on critical perspective , focusing on Henry Giroux’ ideas that takes as reference for his writings the theoretical
conceptions from Frankfurt School,  that question which knowledge is valid in an unequal society and why these and not
others. Analyzes the ideology taken in a positive sense , since, according to the author, it is directly connected with the
practice , serving as a mediator between the elaborate forms of knowledge and reason and the practical actions of those
that are revealed in speech , in the behavior of individuals&39; daily as well as the teachers as intellectuals that need
leverage in students the ability to realize the possibilities of action present in determining conditions of his context giving
that the empty theorizing did not produce changes .

Keywords: Curriculum. Ideology. Intellectuals teachers. Critical Pedagogy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/o_curriculo_na_perspectiva_da_pedagogia_critica_de_henry_giroux.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.1-6,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



 
 

1. Introdução
 
O presente texto discute a perspectiva crítica de compreensão sobre o currículo a partir da Pedagogia Radical de Henry
Giroux (1997) influenciada pelo legado da teoria de membros da escola de Frankfurt, principalmente dos trabalhos de
Horkheimer, Marcuse e Adorno. A teórica crítica no sentido assumido por Giroux refere-se tanto a uma escola de
pensamento quanto a um processo crítico.
 
Iniciaremos com uma abordagem mais ampla sobre o currículo e seguiremos com as contribuições da Escola de
Frankfurt aos estudos de Giroux, analisando duas categorias presentes no trabalho do referido teórico: o conceito de
ideologia numa perspectiva positiva do termo como elemento impulsionador para ações transformadoras de
entendimento da realidade; e o conceito de professores como intelectuais, tomado por Giroux a partir do termo
Intelectual orgânico cunhado por Gramsci (1971).
 
Segundo Sousa (2005), a palavra currículo foi utilizada pela primeira vez por Peter Ramus na obra “Professio Regia”
(1516-1572) com a ideia de organização lógica do conhecimento. Posteriormente, com o advento da Revolução
Francesa e com os ideais positivistas de Ciência, enquanto esfera da razão e do controle técnico do mundo natural e
social deposita, então, na escolarização de modelo fabril a tarefa de formar os cidadãos necessários àquele contexto
histórico e social em que o trabalho doméstico e artesanal é substituído pelas fábricas.
 
Surge, então, a escola que conhecemos hoje, produto da modernidade, que transfere para o seu âmbito uma
organização estratificada, e uma escolarização em série, pautada numa relação de poder entre o que ensina e o que
aprende numa massificação na transmissão de saberes que desconsidera a subjetividade do ato de aprender.
 
O movimento de racionalização curricular, oriundo do processo de industrialização, e da massificação da escolarização,
segundo Souza (2005) encontra em Bobitti (1918) os princípios de racionalidade técnica do modelo fabril de produção
que tem como inspiração teórica a administração científica em que o currículo é supostamente a especificação de
objetivos, procedimentos e métodos para a obtenção de resultados mensuráveis. São essas perspectivas curriculares
que emergem da sociedade moderna, ou seja, currículos centrados na racionalidade científica, no controle dos
resultados/produto.
 
Porém, uma teoria do currículo deve compreendê-lo muito mais pelo que representa o currículo num dado momento
histórico e qual conhecimento é ensinado do que notadamente responder o que seja o currículo. Nesse sentido a teoria
crítica do currículo questiona quais conhecimentos são válidos numa sociedade desigual e por que esses e não outros.
Segundo Tomaz Tadeu da Silva (2004, p.15), “a cada tipo de ser humano desejável (...) corresponderá um tipo de
conhecimento, um tipo de currículo”. Nesse sentido o currículo identifica e constrói subjetividades. Portanto como nos
coloca Silva (idem, p.16), no campo do currículo “as teorias do currículo estão ativamente envolvidas na atividade de
garantir consenso e hegemonia (...) e é precisamente a questão do poder que vai separar as teorias tradicionais das
teorias críticas e pós-críticas do currículo.”
 

1. Influência da Escola de Frankfurt no pensamento de Giroux
 
Professor norte americano, representante da teoria crítica educacional que aborda questões de importância teórica,
política e pedagógica, refletindo o papel da educação escolar numa perspectiva social democrática e igualitária, Giroux
compreende o ensino como uma forma de política cultural. Argumenta que a escola de Frankfurt[1] forneceu valiosa
contribuição para os estudos das relações entre teoria e sociedade, estabelecendo um arcabouço dialético que
possibilita a compreensão das mediações entre as instituições e as atividades da vida cotidiana, bem como das forças
determinantes que moldam as relações sociais amplas, imprescindíveis para compreendermos a interação entre o
sistema escolar e a sociedade dominante.
 
Horkheimer (apud Giroux, 1983) atribuiu a característica da investigação social à ciência quando sugeriu que fosse
explorada a questão relativa à investigação da vida econômica da sociedade, o desenvolvimento psíquico do indivíduo e
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as transformações da cultura. Assim, Giroux (1983, p.11) argumenta que,
a crítica da cultura da racionalidade instrumental, do autoritarismo e da ideologia a que a escola se propôs em um
contexto interdisciplinar, gerou categorias de relações e formas de investigação social que constituem fonte vital de
conhecimento para o desenvolvimento da teoria crítica da escolarização.
 
Os teóricos de Frankfurt argumentam que o resultado da racionalidade positivista, bem como sua visão tecnocrata da
ciência, ameaçou a noção de subjetividade e o pensamento crítico por excluir das suas preocupações “as questões
referentes à gênese, ao desenvolvimento e a natureza dos sistemas conceituais que selecionam, organizam e definem
os fatos” (GIROUX, 1983, p.14). Consequentemente, ignora o valor da consciência histórica, tomando como máxima a
neutralidade científica, tomando o conhecimento como algo derivado dos sentidos e que possa ser mensurado. A
ciência nesse sentido se reduz a coleta metodológica e classificação dos dados reduzindo-se ao mundo dos fatos.
 
Rejeitando as ideias do positivismo a noção de teoria para os seguidores da Escola de Frankfurt perpassa por três
elementos constitutivos. O primeiro é o argumento que na relação entre a teoria e a sociedade mais ampla, existem
mediações que funcionam para dar significado não somente a natureza constitutiva dos fatos, mas também a própria
natureza e substancia do discurso teórico. O segundo diz que a teoria deve desenvolver a capacidade de uma
metateoria, ou seja, a noção de autocrítica. Nesse sentido Giroux (1983) nos aponta que a correção metodológica não
fornece uma garantia de verdade nem levanta a questão fundamental da razão, porque a teoria funciona sob condições
históricas específicas para servir a alguns interesses e não a outro. O terceiro argumento é de que o espírito crítico da
teoria deveria ser representado por suas funções de desmascaramento a partir da criticismo imanente entendido como
afirmação da diferença, de recusa de confundir aparência e essência; do pensamento dialético que se liga tanto a critica
quanto a reconstrução teórica.
 
O pensamento dialético para Giroux, como uma forma de crítica, desvela valores que são frequentemente negados pelo
objeto social sob análise. Nesse sentido o pensamento dialético lança mão da análise histórica como crítica à lógica
conformista de análise dos fatos, posto que há uma relação entre conhecimento, poder e dominação. O pensamento
crítico segundo Giroux tem como objetivo a mudança social, tornando-se precondição para a liberdade humana,
tomando partido na luta para um mudo melhor. Em consequência teoria é aqui tomada como atividade transformadora e
explicitamente política, ou seja, uma atividade emancipatória.
 
A análise da cultura pela Escola de Frankfut influenciou o pensamento crítico de Giroux, uma vez que essa rejeitava a
noção sociológica da existência da cultura de forma autônoma, sem relação com os processos da vida política e
econômica da sociedade, neutralizando-a e abstraindo-a do contexto histórico e social que lhe dá significado. O conceito
de cultura como mero reflexo da esfera econômica preconizada pelos marxistas ortodoxos já não fazia sentido num
momento de desenvolvimento de novas tecnologias e novos modos administrativos. A influência taylorista e o
instrumental científico administrativo se estenderam ao domínio dos seres humanos, moldando comportamentos e
habilidades influenciando instituições sociais de massa como a Escola, determinantes da consciência social. Segundo
Gramsci, Adorno e Horkheimer (apud Giroux, 1983) a dominação tinha assumido nova forma; o poder de dominação
assumia uma forma de hegemonia ideológica.
 
Para Giroux, a escola de Frankfurt ofereceu grande estímulo para o pensamento de uma pedagogia radical. Num
primeiro momento produziu conhecimento que favorece a instrução dos oprimidos sobre sua situação como grupo
situado dentro de relações de dominação e subordinação, potencializando a construção de um discurso livre de
distorção da herança cultural mutilada, instruindo o oprimido a apropriar-se das dimensões de sua própria história
cultural bem como dos aspectos mais radicais da cultura burguesa. Esse conhecimento seria gerador de motivação que
mobilizasse a ação transformadora na busca de uma nova sociedade e novas relações sociais. Nesse sentido a história
é vista como “fenômeno de fim não determinado, cujo significado deveria ser procurado nas fraturas e tensões que
separam indivíduos e as classes sociais dos imperativos da sociedade dominante” (GIROUX, 1983, p 25).
 

1. O conceito de ideologia nos trabalhos de Giroux
 
Giroux desenvolve o conceito de ideologia no sentido positivo[2]. Segundo ele toda ideologia traz em si possibilidades
para o desenvolvimento de um pensamento crítico transformador regatando a dimensão dialética do pensamento da
escola de Frankfurt. No sentido cunhado por ele a ideologia tem ligação direta com a prática, servindo de mediação
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entre as formas elaboradas do conhecimento e da razão e as ações práticas dessas que são reveladas no discurso, no
comportamento dos sujeitos no seu cotidiano. Nesse sentido essa pode ser coerente ou contraditória, ou seja, ela está
vinculada a interesses particulares de grupos da sociedade mistificando as relações de poder presentes nessa
sociedade. Consequentemente conhecimento e poder estão intimamente relacionados ao conceito de ideologia.
 
A partir dos estudos gramscianos Giroux enfatiza que a ideologia se fixa em todos os aspectos do comportamento e do
pensamento humano, ou seja, ela está presente tanto no senso comum, no conhecimento espontâneo como na esfera
da consciência crítica possibilitando diversas interpretações da realidade das coisas. A ideologia, em consequência, não
se esgota no inconsciente, avança na perspectiva de localizar os efeitos da ideologia no senso comum que se manifesta
por um conjunto de subjetividades contraditórias (consciência contraditória defendida por Gramsci). Giroux percebe
nesse campo que o senso comum não aponta somente para a dominação ou confusão, mas para a contradição e
tensão prenhe de possibilidades de transformações sociais radicais.
 
Preocupado em buscar uma dialética entre teoria e prática educacionais busca no conceito de ideologia e na cultura
elementos estruturantes dessa relação a partir da noção de “ação, luta e critica” enfatizando a dimensão positiva,
transformadora e crítica intrínseca na categoria ideologia. Giroux, segundo Silva (2004, p.53), “vai buscar no conceito de
resistência as bases para uma teorização crítica e mais alternativa, sobre a pedagogia e o currículo.” Cria então a
“pedagogia das possibilidades” nos espaços da vida social, e também no espaço institucional há lugar para a resistência
e para a subversão.  
 

1. Os professores como intelectuais
 
O status da profissão docente é ponto de discussão na contemporaneidade surgindo debates sobre a proletarização do
trabalho docente. Reformas educacionais recentes ocorridas no Brasil desde 1996 com a Lei de Diretrizes e Bases
9394/96 mostram pouca confiança na capacidade dos professores das escolas públicas em oferecer uma educação que
favoreça o desenvolvimento intelectual critico para os jovens estudantes. Creio que esse sentimento é presente em
muitos países em que o índice de escolaridade da sua população é baixo.
 
É preciso atentar que os professores quase sempre são vistos como meros técnicos que executam pacotes curriculares
prontos e que nem sempre são considerados nos debates sobre os rumos da educação. Quando são considerados são
vistos como únicos responsáveis pela qualidade educacional e muitos programas de formação são pensados
desconsiderando a sua experiência. Segundo Giroux (1997, p. 158) esse é um momento fortuito para que professores
se unam, e façam ecoar suas vozes nesses debates como também,
Defender as escolas como instituições essenciais para a manutenção e desenvolvimento de uma democracia crítica, e
também para a defesa dos professores como intelectuais transformadores, que combinam a reflexão e prática
acadêmica a serviço da educação dos estudantes para que sejam cidadãos reflexivos e ativos.
 
Defender os professores enquanto intelectuais transformadores (Giroux, 1997), é criticar teoricamente a visão
tecnocrata que separa o pensar do executar. É colocar o professor como questionador sobre o que ensinar, como
ensinar, quais metas  mais amplas querem atingir com o seu trabalho, ou seja, que cidadão está formando e para qual
sociedade? Isso porque toda atividade humana envolve uma forma de pensamento. Portanto devem ser livres e
autônomos para pensar a sua prática numa perspectiva de sociedade democrática. É necessário ver a escola como
“lugares que representam que representam formas de conhecimentos, práticas de linguagens, relações e valores sociais
que são seleções e exclusões particulares da cultura mais ampla.” (idem, idem, p.162)
 
Nesse sentido, professores são vistos por Giroux como intelectuais que precisam potencializar nos estudantes a
capacidade de perceberem as possibilidades de ação presentes nas condições determinantes do seu contexto posto
que a teorização vazia não produz mudanças. Esse autor acredita que o currículo deve ser pensado numa perspectiva
de aprendizagem coletiva implicada com os problemas ligados a um grupo especifico que possibilite re-significar a
interpretação de fatos sociais presentes no cotidiano, disseminando o poder do conhecimento numa perspectiva de
transformação radical da realidade, por isso compreende o ensino como uma forma de política cultural. Para ele é
necessário compreender as possibilidades transformadoras da experiência.
 
Giroux sofre, também, a influência das ideias freirianas no que tange a concepção libertadora de educação defendida
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por Paulo Freire e da sua noção de ação cultural que se punha em contraposição as teorias reprodutivistas da educação
uma vez que defendia as estreitas conexões entre pedagogia e política, e educação e poder. Apóia-se também na ideia
freiriana de que a história nunca é determinada ela construída pela lutas nos embates contraditórios da relação de poder
que também criam pressões e possibilidades que decorrem dos questionamentos. Para Freire “educação torna-se forma
de ação que une a linguagem da crítica e da possibilidade.” (GIROUX, 1997, p.147).
 
Considerações finais
 
Esse texto buscou argumentar como as ideias de Giroux são importantes para resgatar o papel fundamental do
educador enquanto intelectual responsável por fazer emergir do seu trabalho forças de resistência, entre os jovens
estudantes, que favoreçam ações transformadoras.  Segundo McLaren (1997, p.xii), para Giroux,
 
a questão essencial é o desenvolvimento de uma linguagem através da qual educadores e outros possam desvelar e
compreender o relacionamento entre ensino escolar, as relações sociais mais amplas que o informam, e as
necessidades e competências historicamente construídas que os estudantes trazem para a escola.
 
Evidentemente, é necessário que os educadores considerem os conhecimentos que os educandos trazem do seio da
sua cultura, para que possa dar voz aos estudantes das classes dominadas autorizando-os a intervir na sua própria
formação transformando as características opressivas da sociedade mais amplas em possibilidades de ação para a
transformação dessa mesma sociedade. Nesse sentido “a pedagogia não se refere às práticas de ensino, mas também
um reconhecimento da política cultural que tais práticas sustentam.” (McLAREN 1997, p.xix)
 A história é feita por sujeitos sociais comuns que buscam o conhecimento com um propósito emancipador tanto para si
como para seus pares. É esse o papel da educação numa sociedade em que a desigualdade é o imperativo.
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