
O quarto número da colecção Ciências da Educa-
ção, editada pelo CIIE – Centro de Investigação e
Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia e
de Ciências da Educação da Universidade do Porto e
pela Livpsic, dá à estampa uma recolha de crónicas de
Manuel Matos, publicadas originalmente no jornal A
Página da Educação, ao longo dos últimos sete anos.
Esta selecção de crónicas foi organizada tematicamente
em seis secções cujos títulos são elucidativos – Mun-
dovisões, Os profissionais da educação e a sua forma-
ção, A vida na escola/A vida da escola, A(s) política(s)
da educação, O ensino secundário e a A desescolari-
zação – e traduzem os interesses de pesquisa e/ou
constituem os pretextos da reflexão que mais recente-
mente vem ocupando o autor.

Em curtos mas incisivos e, por vezes, densos textos,
estilisticamente diversos e irrepreensíveis, temos opor-
tunidade de mergulhar num modo de pensar a educa-
ção que, como salienta no prefácio José Alberto Cor-
reia, corporiza «uma postura analítica rara no mundo
académico, onde o rigor e a criatividade analítica cons-
troem e permeabilizam os dramas e sofrimentos do
quotidiano» (p. 7), uma postura, sustenta o prefaciador,

ancorada numa militância ética, cívica e política do
autor.

Com efeito, um aspecto desta obra que merece
realce concerne a postura analítica que a atravessa. O
facto de estarmos perante um conjunto de textos curtos
não é aqui sinónimo de concessões na economia da
problematização; bem pelo contrário, os factos, opi-
niões e políticas no campo educativo português são
analiticamente escrutinados, convocando e integrando
organicamente argumentos de raiz filosófica, socioló-
gica e de análise política que, ora recorrendo a dados
de pesquisas, ora à análise de textos legais, ora a
incidentes críticos da vida escolar e seus actores, dão
origem a uma hermenêutica crítica e intensa, profun-
damente original.

Esta hermenêutica do educativo, claramente impli-
cada, faz-se entre o registo da indignação e denúncia e
o vislumbre da alternativa praxeológica ou política,
mas em que o programa último do autor é sempre
colocar o leitor perante a necessidade de questionar os
implícitos, a naturalidade das evidências e a bondade
das ideias cristalizadas, segundo uma lógica de pensa-
mento divergente, e de apelo à compreensão da filoso-
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fia política que subjaz às questões que toma para aná-
lise e das suas consequências na instauração de uma
determinada concepção do educativo e dos seus acto-
res. Não se poderá deixar de considerar que estamos
perante um trabalho de desconstrução radical de algu-
mas facetas da paisagem educativa do passado recente
português, sem que, contudo, o seu discurso resvale
para qualquer forma de fatalismo sociologista inibidor
das possibilidades de transformação do que critica.

Este modo de análise presente ao longo da obra
constitui, aliás, uma pedagogia da crítica do educativo
que é particularmente instigante não só para quem
dentro das universidades desenvolve uma reflexão sis-
temática sobre o campo educativo, mas igualmente
para outros profissionais da educação, designadamente
da educação escolar, que se preocupam e ocupam
com a reflexão sobre as condições do exercício da sua
profissão e com o destino social do seu trabalho.

Como também seria de esperar de um livro de
crónicas, a maioria dos textos refere-se a questões que
estavam na agenda da política educativa ou em discus-
são no seio da opinião pública aquando da sua escrita
original. Nesse sentido, a leitura destes textos permite
o exercício de uma arqueologia da recente história da
educação escolar em Portugal, inscrevendo tendências
(a desescolarização, a publicação dos rankings das
escolas, a massificação do ensino secundário, a territo-
rialização da acção educativa...) e transformações (o
modelo de formação de professores e educadores, a
instituição das aulas de substituição, a avaliação de
desempenho dos professores, o estatuto da carreira

docente...) que se foram configurando no sistema edu-
cativo na trama de relações socioprofissionais e políti-
cas que as constituíram. Mas o que é particularmente
interessante de assinalar é que estas crónicas não per-
tencem apenas ao tempo histórico da sua produção.
Com efeito, a escrita de Manuel Matos tem uma certa
propensão a fazer uma arqueologia do futuro, e não é
certamente porque se reconheça um sentido moralista
ou fatalista a estas crónicas, mas sim porque, através
do singular registo de análise empregue, os temas e
problemas tratados são lidos a partir de e inscritos
num movimento de longo curso de transformação
societária que se vem repercutindo nos sistemas edu-
cativos ocidentais e que o autor, muito lucidamente,
identifica nas suas consequências, seja quando dá
conta da erosão, acentuada e crescente, da profissiona-
lidade docente, seja quando assinala as tendências
para a perda de sentido do trabalho escolar (A escola
não é deste mundo e Escola, para quê? são títulos
esclarecedores) ou para a «desertificação pedagógica
do espaço escolar» (p. 22), a «administrativização do
território» (p. 20) educativo ou, mais dramaticamente,
quando, contra o individualismo pós-moderno, apela
ao resgate do que já devíamos saber desde Kant: a
autonomia humana «supõe o reconhecimento da
humanidade como um sujeito universal e não apenas o
do indivíduo como átomo psicológico afirmando-se
concorrencialmente contra o outro» (p. 14).

João Caramelo
CIIE/FPCEUP
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É inegável a importância de Michael Young no
desenvolvimento da chamada nova sociologia da edu-
cação (NSE), cujo objeto central de estudo foi o conhe-
cimento escolar. Constituiu-se em marco central desse
movimento a coletânea Conhecimento e Controle:
Novas Direções Para a Sociologia da Educação, organi-
zada por Young em 1971, na qual se encontram artigos
considerados clássicos no campo da sociologia do cur-
rículo. Enquanto a tradição anterior da sociologia da
educação britânica enfatizava relações macroestruturais,
a NSE tendeu a focalizar contextos interacionais e seus
conteúdos, discutindo o que se ensinava nas escolas e
iluminando a base social do conhecimento escolar.

Preservando o interesse pelo estudo do conheci-
mento escolar e buscando resgatar sua importância no
currículo, Young tem, recentemente, questionado sua
abordagem pela sociologia da educação, tanto nos
anos 1970 quanto no momento atual. No livro Conhe-
cimento e Currículo: Do Socioconstrutivismo ao Rea-
lismo Social na Sociologia da Educação, publicado em
Inglaterra em 2008 e traduzido e lançado em Portugal
em Janeiro de 2010, Young defende a importância,
para educadores e pesquisadores, das questões: a)
qual o conhecimento a ser valorizado na escola? e b)
que devemos ensinar aos nossos estudantes?. Tais per-
guntas, em sua opinião, têm sido negligenciadas nas
análises sociológicas do currículo e nas políticas edu-
cacionais.

Focalizar o conhecimento escolar implica rever
nossos pressupostos sobre o que significa ser educado
ou educar alguém. Trata-se de reflexões arriscadas,
usualmente desenvolvidas pelos filósofos. Mas, afirma

o sociólogo, é fundamental reconhecer a base social
do conhecimento, o que significa acentuar que uma
teoria social do conhecimento deve integrar toda e
qualquer teoria educacional. Sugere, então, um enfo-
que realista social do currículo, desenvolvido na obra
ora lançada.

Seu propósito é escapar do relativismo da NSE,
responsável por equívocos que ainda persistem em
teorizações contemporâneas, quais sejam: a) conceber
que o caráter socialmente construído do conhecimento
implica reduzi-lo aos interesses e às perspectivas dos
que conhecem; b) restringir o conhecimento à expe-
riência; d) negar a possibilidade de categorias que
transcendam a experiência; e) desconsiderar que a
objetividade e a verdade são possíveis no conheci-
mento, a despeito de seu caráter social; f) negligenciar
a diferenciação estrutural entre os distintos domínios
do conhecimento e entre o conhecimento escolar e o
conhecimento do cotidiano; e g) não reconhecer que o
currículo apresenta uma forma institucional que vai
além das realidades diárias das atividades de sala de
aula e dos interesses dos professores.

Young descarta as tendências contemporâneas de
análise do conhecimento escolar que correspondem às
seguintes perspectivas: a) tradicional, neoconserva-
dora, voltada para a defesa dos grandes clássicos; b)
instrumental, técnica, centrada nas necessidades da
economia; e c) pós-moderna, que associa todo conhe-
cimento a interesses e, de certo modo, termina por julgar
que todo conhecimento tem o mesmo valor.

Considerando que as três posições não permitem
a discussão do conhecimento escolar como categoria
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com atributos próprios, Young propõe um quarto
enfoque, que situa o conhecimento como temática
central do debate sobre o currículo. Chega-se à abor-
dagem realista social do conhecimento, reconhecida-
mente devedora das contribuições de Durkheim,
Vygotsky e Bernstein. O realismo social apoia-se nos
seguintes pressupostos: a) uma teoria social do conhe-
cimento pode ser a base para pretensões de verdade e
objetividade, ao identificar os códigos e as práticas dis-
tintas pelas quais essas pretensões e essa objetividade
são produzidas; b) uma teoria social necessita reconhe-
cer que algum conhecimento é objetivo, por transcen-
der as condições imediatas de sua produção; c) há que
se distinguir entre dois tipos de interesses – os exter-
nos, que refletem divisões mais amplas na sociedade, e
os internos (ou cognitivos), referentes à produção e à
aquisição do próprio conhecimento; e d) o conheci-
mento é algo que somente em condições muito raras
pode ser monolítico. Evidencia-se, assim, o esforço por
evitar o desvio para o relativismo.

Young nos chama a atenção para o fato de que as
escolas existem para ensinar conhecimentos que ofere-
çam ao estudante explicações confiáveis ou novas for-
mas de refletir sobre o mundo. Argumenta que: a) o
conhecimento a ser transmitido na escola deve ser o
«conhecimento poderoso» (ao invés do «conhecimento
do poderoso») – teórico, especializado, independente do
contexto e da escolha do aluno; e b) o currículo, sob
pena de desfavorecer o estudante, não pode ficar limi-
tado às suas experiências culturais concretas. A aquisi-
ção do conhecimento, afirma o autor, é o propósito
central que distingue a educação de outras atividades.

Além das questões teóricas brevemente apresenta-
das neste texto, a obra Conhecimento e Currículo apre-
senta estudos aplicados que enfocam as qualificações e
seu papel nas reformas educativas, o conhecimento
vocacional e o conhecimento profissional, assim como
análises da educação na África do Sul e algumas expe-
riências desenvolvidas nesse país.

Vale ressaltar a importância da leitura da obra em
pauta. Nela encontram-se uma sólida fundamentação

teórica e uma argumentação clara, consistente e racio-
nal. O texto estimula o leitor a analisar seus pontos de
vista, provocando, certamente, concordâncias e discor-
dâncias. Ficar indiferente, porém, é impossível, pois o
livro nos estimula a rever, reafirmar ou transformar
nossas perspectivas sobre o currículo. Um profícuo
diálogo certamente se estabelece entre o leitor e o
texto.

Buscando estimulá-lo, sugiro o foco em pontos
que julgo merecerem uma apreciação e uma crítica
cuidadosas: a) a visão que Young nos traz do pós-
-estruturalismo e do pós-modernismo, na qual descon-
sidera toda e qualquer contribuição, para a educação,
dessas correntes do pensamento contemporâneo; b) a
noção de conhecimento poderoso, cujas distinções em
relação ao conhecimento do poderoso não me pare-
cem sempre muito claras; c) a secundarização do
papel da experiência do aluno no currículo, que ter-
mina restrito ao conhecimento poderoso, confiável; d)
a pouca importância dada à questão da relevância no
currículo, o que negligencia, a meu ver, o interesse do
estudante e o emprego do conhecimento aprendido
para melhor compreender o mundo e para expandir os
seus horizontes; e) a abordagem das fronteiras entre os
conhecimentos, que não discute como, tanto na cons-
trução quanto na transmissão desses conhecimentos,
pode ser útil e necessário tanto preservar como trans-
gredir fronteiras; e f) a ausência de qualquer discussão
sobre os efeitos do conhecimento escolar na constru-
ção das identidades de nossos estudantes.

Minha intenção, ao destacar os pontos listados, foi
simplesmente provocar o leitor a analisar alguns dos
temas que avalio como importantes (e controversos)
no livro comentado. Esses pontos constituem objetos
de constantes e intermináveis discussões entre profes-
sores e pesquisadores. Sua análise pode ser, acredito,
bastante proveitosa.

António Flávio Moreira
Universidade Católica de Petrópolis, Brasil
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