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A história da educação demonstra que as teorias educativas respondem a 
necessidades imperiosas de adaptação a realidades sociais mutantes, 
sendo tentativas de superação de paradigmas fortemente assentados em 
nossa cultura. O testemunho de tal fato foram as propostas de mudança 
de importantes pedagogos, especialmente neste século. Muitas de suas 
contribuições se defrontaram com uma instituição, a Escola, que, em 
relação ao rigor e a profundidade dessas propostas de mudança, manteve 
praticamente indestrutível a estrutura em que se abrigou desde o 
nascimento da modernidade. 

No fim deste século, um certo ar de milenarismo impregnou a 
comunidade educativa de alguns países, estimulando a reflexão sobre o 
sentido e a função da Escola. Algumas dessas reflexões resgataram 
velhos debates pedagógicos "esquecidos" da história da educação 
(Martínez Bonafé, 1994) sobre a função social da Escola. Mas, como era 
de se esperar, esse debate surge num contexto novo de emergência de 
valores pós-materialistas, na transição à ultramodernidade, diante da 
constatação da forte deterioração que o humanismo sofreu após um 
século de vertiginoso desenvolvimento material sem orientação moral. 

Por isso, nas reformas educativas de muitos países foram incorporados 
entre seus princípios educativos todo um repertório de valores humanos a 
ser desenvolvido nas Escolas. Na Espanha, por exemplo, a Lei de 
Educação (LOGSE1) tem essa aspiração entre seus fins educativos. No 
entanto, em seu desenvolvimento, comete várias incongruências 
ilustrativas de outras similares que foram aparecendo em outros países de 
nosso entorno geopolítico: 

1. Os conteúdos educativos possuem essencialmente uma cultura 
acadêmica básica, um resumo do "saber" técnico-científico que 
atualmente está em vigor. Isso acarreta uma articulação do 
currículo em torno das disciplinas acadêmicas clássicas e de um 
predomínio do pensamento analítico como procedimento básico 
para entender a realidade. No entanto, um currículo desse tipo 
dificilmente pode desenvolver as aspirações que, em matérias de 
humanismo, refletem os princípios, fins e objetivos educativos.  

2. A formação inicial e permanente do professorado dirige-se 
fundamentalmente às habilidades de ensino e aprendizagem. 
Estimula-se a compreensão das bases psicológicas da 
aprendizagem para melhorar os rendimentos no ensino. Emprega-
se muito tempo em familiarizar-se o professorado com todo um 
aparato pedagogista teórico e descontextualizado e amoral. Não 



há formação alguma relacionada ao trabalho no âmbito dos 
valores, que, por outro lado, é visto com certa prevenção por 
parte de um professorado pós-moderno que viveu etapas de 
doutrinação política e religiosa.  

3. Mantém-se a estrutura burocratizada da organização escolar. A 
instituição escolar é concebida como um departamento 
burocrático, agora modernizado com elementos de participação 
democrática pelos estamentos, mas sempre de caráter superficial, 
sem perder sua conexão com a administração educativa do país. 
Reproduz-se a hierarquia administrativa piramidal inspirada na 
razão instrumental de toda organização modernista. 
Conseqüentemente, com a burocratização do conteúdo escolar, 
mantém-se a estrutura por departamentos estanques. Nessa 
estrutura, que já filtra alguns valores contrários aos pretendidos, 
tenta-se fomentar o trabalho cooperativo, em evidente 
contradição com a estrutura na qual se insere.  

Essa situação, claramente contraditória e totalmente inoperante para 
realizar os fins educativos que a própria Lei de Educação prescreve, 
levou a arbitrar algumas "saídas" para salvar a situação. Entre essas 
medidas, destaca-se a regulação, sempre a posteriori, de uma série de 
conteúdos que, não querendo desbancar os previamente fixados pelas 
disciplinas acadêmicas clássicas, se apresentam como temas transversais 
no currículo, e, portanto, comuns a todas as áreas e disciplinas. Desde o 
princípio, insistiu-se em que esses temas não são um "adendo" ao 
currículo acadêmico oficial, mas sim algumas "dimensões" em torno das 
quais articular o currículo. Mais adiante, deu-se mais ênfase a essas 
dimensões morais do currículo, através do programa de Educação em 
Valores, ainda assim de caráter transversal e para o qual se considera 
ideal o elenco de temas transversais referentes a valores universais. 

Nesse contexto, nascem os temas transversais e a educação em valores, 
um conjunto de conteúdos educativos que classicamente tinham sido 
desenvolvidos paralelamente ao currículo oficial e sempre vindos dos 
setores do professorado mais inquietos ou sensíveis a alguns desses 
temas ou a partir de programas educativos desenvolvidos por outros 
ministérios (por exemplo: saúde, meio-ambiente, co-educação, etc.), 
como parte de sua política. De maneira geral, a Escola sempre respondeu 
a esses temas de uma forma marginal, episódica, com freqüência 
unicamente restrita a determinadas campanhas ou efemérides 
relacionadas com algum desses temas. 

Ao contrário, partindo dos movimentos de renovação pedagógica, o 
debate sobre a transversalidade constituiu uma via para destacar as 
insuficiências do novo sistema educativo e chamar a atenção sobre 
velhas propostas pedagógicas que agora recebem uma nova atualidade. É 
desse contexto a proposta que temos feito (Yus Ramos, 1996). No 
entanto, na prática, a transversalidade foi interpretada de forma muito 
diferente pelos aplicadores do currículo: 



1. Como um conjunto de normas de caráter moral e, portanto, 
atribuível a disciplinas específicas, preparadas academicamente 
para isso, como a Filosofia-Ética.  

2. Como novas disciplinas a acrescentar às clássicas acadêmicas em 
horário específico, como acontece com as tutorias, ou como 
optativas (por exemplo, a educação ambiental entraria numa 
optativa chamada ecologia; a educação para a saúde em outra, 
chamada Nutrição e Saúde, etc.), ou simplesmente como um 
programa que dinamiza o Departamento de Orientação Escolar.  

3. Como unidades didáticas isoladas anexas a um temário 
superabundante de conteúdos acadêmicos de determinadas 
disciplinas (por exemplo, ciências naturais, ciências sociais, 
educação física, filosofia-ética), para dividir se houver tempo, 
deixando de lado o restante das disciplinas (por exemplo, 
matemática, linguagem, idiomas, etc.) nessa função.  

4. Freqüentemente, tudo isso acaba por centrar a atenção dos alunos 
em torno de um tema determinado durante um dia, coincidindo 
com sua efemérides mais representativa (por exemplo, Dia da 
Não-violência, Dia do Meio-Ambiente, etc.).  

5. Como temas que o professorado pode incluir opcionalmente no 
currículo, à medida que seja compatível ou reforce o restante do 
currículo acadêmico (currículo a la carte).  

6. Como um conjunto de temas para distribuir igualmente entre cada 
uma das disciplinas, forçando os temas acadêmicos a permitirem 
a entrada de temas transversais.  

7. Como uma espécie de infusão que se dilui no currículo. Na 
prática, não se entende como implementar isso, sendo freqüente 
que se traduza numa inibição generalizada.  

8. Como um conjunto de temas que não mantêm relação alguma 
entre si, o que só se justifica partindo de uma dimensão 
reducionista e localista da problemática transversal, limitando 
extremamente o potencial explicativo dos problemas que afligem 
atualmente a humanidade.  

9. Em todos os casos, não se realiza uma integração dos temas no 
Projeto de Centro, faltando o debate necessário sobre a 
priorização dos temas transversais em função das características 
ou necessidades do entorno social, nem um trabalho colegiado em 
torno desses temas que se supõem sejam uma responsabilidade 
comum ou interdepartamental.  

Nenhuma dessas possíveis interpretações é correta e, freqüentemente, 
conduz a uma trivialização do conteúdo dos temas transversais ou 
assegura um efeito meramente estético. A que se deve essa falta de 
sintonia entre o que "se pretende" e o que "se faz" com os temas 
transversais? Na nossa opinião, os problemas são de natureza cultural e 
estrutural e refletem-se nas incongruências cometidas no 
desenvolvimento da política da Reforma Educativa. Para levar adiante a 
transversalidade é preciso ir construindo uma nova cultura acadêmica, o 
que levaria consigo novas estruturas de acordo com as exigências de 
implementação e mudanças de geração na forma de entender a função e a 



tarefa da Escola. Embora, pelo menos à luz da escassa ênfase que se dá, 
os temas transversais sejam uma espécie de "adorno" do sistema, uma 
forma de responder com ares de modernidade a um novo sistema 
educativo diante das exigências do mundo atual, o fato é que a 
transversalidade é um desafio muito mais importante do que em princípio 
se pretende propor. Ao invés de aprofundar-se nesse desafio, os governos 
optam por manter o velho estabelecimento modernista, cujas 
incongruências, indicadas anteriormente, são responsáveis pela 
manutenção de velhas inércias. 

Efetivamente, como manifestamos em outras ocasiões (Yus Ramos, 
1997), os temas transversais, isto é, a transversalidade, remetem 
inexoravelmente à complexização e à globalização do currículo. De fato, 
a tese da globalização não é nova, mas agora nos é apresentada com 
outros matizes, pois não são só os conhecimentos se globalizam, mas 
também as dimensões ético-morais e uma maneira diferente de conceber 
a função de um novo paradigma, que temos chamado paradigma 
sistêmico (chamado também de global, ecológico, complexo), o qual já 
está começando a afirmar-se, em todos os ramos do saber e da cultura, 
como necessidade e como reação diante das insuficiências do paradigma 
mecanicista (chamado também de analítico, cartesiano, simplificador), o 
qual tem dominado nossa cultura há séculos. O conflito aparece quando 
os temas transversais exigem um planejamento sistêmico, e o restante do 
currículo e a organização escolar persistem em seu planejamento 
analítico. Essa "dupla linguagem" se resolve infalivelmente a favor do 
paradigma atual, da ordem estabelecida, que também é o que sintoniza 
com a cultura do professorado, formado inicial e permanentemente por 
essas clássicas coordenadas. 

É como se, nas reformas educativas atuais, se mantivesse uma "ordem 
moral" que remete a uma dupla concepção da educação; por um lado, 
interessa-nos indivíduos que assimilem uma cultura que se revelou 
imprescindível para o desenvolvimento (cultura científico-tecnológica), 
mas, por outro, também nos interessa deixar claro que somos sensíveis 
aos problemas que esse desenvolvimento provoca no tecido social e, por 
isso, também nos interessa indivíduos solidários, tolerantes, que saibam 
proteger sua saúde, a natureza, etc. Como é de se esperar, ambas as 
concepções têm escassos pontos de encontro: é preciso optar, e a opção a 
ser escolhida sempre será a que melhor se ajustar às exigências político-
econômicas, o que é garantido pelo paradigma mecanicista. Essa questão 
reflete o divórcio entre os direitos humanos, os valores constitucionais e 
a economia. Nessa situação, a Escola continua igual, com novos 
discursos, mas com as mesmas ações. 

Diante dessa situação, temos afirmado que o desafio dos temas 
transversais está na possibilidade, histórica, de fazer frente à concepção 
compartimentada do saber que caracterizou a Escola dos últimos anos, e 
"fazer educação", formar indivíduos autônomos e críticos, com um 
critério moral próprio, e capazes de fazer frente aos problemas 
apresentados hoje pela humanidade. Isso acontece porque, como muitos 



profissionais do ensino admitem, a transversalidade é uma opção 
ideológica que induz a novas propostas metodológicas, à medida que 
ajuda a dimensionar todo o processo em função dos aspectos que a 
comunidade educativa considera relevantes para a formação das novas 
gerações. Educar na transversalidade implica uma mudança importante 
na perspectiva do currículo escolar, à medida que vai além da simples 
complementação das áreas disciplinares, trazendo elementos éticos ou 
sociológicos, a não ser que, levada até suas últimas conseqüências, 
remova os fundamentos da sólida instituição escolar anacrônica, para 
rejuvenescê-la e colocá- la a serviço das exigências dos habitantes desta 
"aldeia global" que constitui nosso planeta. 

Devido à grande potencialidade educativa dos temas transversais e à 
possibilidade de tomar partido na velha polêmica pedagógica, muitos 
profissionais meditaram sobre o alcance da situação que se propõe no 
momento de introduzir os temas transversais no currículo, inferindo 
grandes possibilidades de criar, a partir dessa "brecha" que o sistema 
deixa, uma Nova Escola, mais centrada nos valores universais. No 
entanto, o fato real é que os conteúdos científicos continuam tendo um 
peso indiscutível, sendo uma realidade com a qual se deve contar no 
momento de criar propostas pedagógicas realizáveis. Nesse sentido, 
alguns autores, como Moreno Marimón (1993), apontam como solução a 
integração dos saberes, descendo as disciplinas científicas de suas torres 
de marfim e deixando-se impregnar-se de vida cotidiana, sem renunciar, 
por isso, às elaborações teóricas imprescindíveis para o avanço da 
ciência. 

Precisamente são as matérias transversais da atual reforma educativa que 
oferecem a possibilidade de realizar essa tarefa, e isso é possível pelo 
menos na Educação Obrigatória, na qual a própria Lei da Educação não 
contempla o papel do ensino na inserção no mundo do trabalho, e sim na 
inserção na vida em sociedade. Mas, já que as mudanças culturais não 
podem ser drásticas, propomos o aproveitamento do fenômeno da 
transversalidade (que sobre o papel é reconhecido institucionalmente, até 
torná- lo obrigatório) para ir incorporando novas propostas, pesquisar 
novos currículos que devem ir tornando-se complexos ou globalizando-
se, impregnando-se da problemática de nosso mundo, e adequando as 
estruturas e os hábitos de trabalho profissional a essas novas dimensões 
mais flexíveis, cooperativas, interdisciplinares e comprometidas 
socialmente. 

Em resumo, necessitamos de outra forma de Escola, que 
se ajuste à mudança de paradigma que se está produzindo 
numa escala sociológica e mundial. Uma escola com outra 
forma de contemplar a cultura, mais aberta e permeável à 
realidade pluricultural dos países modernos, liberando-a 
do monopólio do texto escrito, com uma organização mais 
aberta, relações mais flexíveis e democráticas, em que se 
vivenciem valores próprios de uma ética cívica ou ética de 
mínimos que admita o pluralismo axiológico próprio de 



sociedades pluralistas, através do estabelecimento de 
conflitos e do exercício da razão dialógica, do espírito 
crítico e do fenômeno da auto-estima e da auto-regulação 
dos indivíduos, que se comprometa com os problemas 
reais de seu entorno imediato e analise nosso papel nos 
problemas globais que afligem a humanidade. Para 
avançar nessa direção, a Escola deverá inclinar-se por 
uma forma alternativa de conceber o currículo, e os temas 
transversais, que remetem inexoravelmente ao conceito de 
globalidade curricular, deverão iluminar o caminho que 
precisamos percorrer para situarmo-nos nessa dinâmica. 

 

Nota 

1 Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (Lei 
Básica da Reforma Educativa Espanhola de 1990). 
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