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A educación está actualmente 
orfa de verdadeiros debates 

sobre o seu sentido máis pro-
fundo e radical. Como axudar 
ao ser humano a crecer emanci-
pado e en liberdade, con sabe-
res liberadores e competencias 
emancipadoras? Como transfor-
mar a institución escolar nun es-
pazo aberto ás complexidades 
da contorna, facilitador da pre-
gunta, da exploración, da in-
vestigación? Cando deixará a 
escola de reproducir os intere-
ses económicos e culturais do-
minantes na sociedade? Como 
avanzar na autonomía creado-
ra do profesorado fronte ao in-
cremento das demandas bu-
rocráticas? Estas preguntas 

adoitan quedar ocultas ante dis-
cursos superficiais e preocupa-
cións banais que teñen que ver 
máis coas tecnoloxías da didác-
tica que coas filosofías da edu-
cación.

Suxerimos algunhas cuestións 
que, a modo de guión, non de-
berían faltar nos debates sobre 
a educación e as súas crises: 
Que se ensina nas escolas, que 
coñecementos son socialmente 
necesarios? Como se presenta e 
organiza o que se pretende ensi-
nar? Quen e como se decide so-
bre isto? Cando se fala do con-
tido da educación, que debates 
se esquecen, cales non chegan 
a suscitarse? Estas cuestións re-

Cuestións 
que deberían 
estar 
presentes 
no debate 
educativo (se 
o houbese)
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miten ao problema do currícu-
lo, un concepto cada vez me-
nos debatido, como se o asunto 
fose unha cuestión técnica, de 
expertos, que non nos incum-
be como docentes. Con todo, 
as tradicións de renovación pe-
dagóxica veñen formulando es-
tas cuestións desde hai moito 
tempo. Recuperamos e actuali-
zamos algúns argumentos.

En primeiro lugar, unha propos-
ta que está na base dos textos 
de Freinet, Freire ou Dewey: 
as relacións entre o currículo e 
a vida. Fronte á tradicional pe-
dagoxía escolástica, que sepa-
ra o ensino da experiencia vi-
tal, unha proposta de currículo 
como instrumento para inter-
pretar criticamente a experien-
cia. O que aprendemos na esco-
la debería ser unha ferramenta 
analítica para descifrar e com-
prender aquilo que nos pasa na 
nosa vida cotiá.

Pero isto conduce, en segun-
do lugar, ao debate entre frag-
mentación disciplinar (materias) 
ou currículo integrado. Acumu-
lar coñecemento significa para 
a tradición disciplinaria superar 
con éxito as probas que miden o 
coñecemento acumulado. Pero 
o crecemento humano é dialóxi-
co: a escola debe facilitar o diá-
logo inter e multidisciplinario, 

esa posibilidade de crecemen-
to dialóxico, que non enfronta 
senón que complementa e pon 
en relación saberes. Unha idea 
afastada do actual modelo cu-
rricular onde tempos, espazos, 
disciplinas e tarefas se fragmen-
tan e separan esaxeradamente, 
impedindo calquera tipo de diá-
logo e pensamento complexo.

A terceira cuestión problemática 
ten que ver coa concreción dese 
modelo curricular disciplinario 
no libro de texto. Deberiamos 
preguntarnos que hai detrás do 
que aparece a primeira ollada 
como un ‘recurso’ para o ensino. 
O libro de texto concreta unha 
teoría pedagóxica e as concre-
cións curriculares e didácticas 
desa teoría. Moitas teorías pe-
dagóxicas da Escola Nova, por 
exemplo, rexeitan de plano o li-
bro de texto; as razóns?: nunha 
pedagoxía de catequese é ne-
cesario un recurso que compen-
die o resumo do importante, a 
miúdo en forma de preguntas e 
respostas. O libro de texto é o 
catecismo da pedagoxía esco-
lástica.

Outra cuestión problemática é a 
actual obsesión por definir o cu-
rrículo en termos de estándares 
de competencias e a súa ava-
liación en forma de probas tipo 
PISA. Isto pode xerar unha po-

tente e radical transformación 
do sentido profundo da educa-
ción, pois institucións e exper-
tos de organismos transnacio-
nais poden acabar dirixindo a 
educación de cada país. As ins-
titucións locais (autonómicas ou 
estatais) poden permanecer nun 
estado de incerteza durante dé-
cadas, mentres que se van des-
posuíndo da súa lexitimidade. 
Por iso é relevante situar o currí-
culo no núcleo do debate políti-
co pola educación.

Non abonda, porén, con falar da 
vinculación da escola coa vida, 
senón que cabe falar tamén da 
educación que se proxecta e en-
riquece fóra do recinto escolar. 
Porque cada vez se xera máis 
coñecemento e aprendizaxe á 
marxe do currículo académico. 
A natureza, a cidade, a produ-
ción artística encerrada nun mu-
seo ou exposta en plena rúa, os 
medios de comunicación, as bi-
bliotecas ou as redes sociais son 
o mellor libro de texto, a enci-
clopedia viva e cambiante do 
século XXI. En efecto, a cultura 
obsérvase e compártese no te-
rritorio físico, simbólico e virtual, 
nos espazos de encontro e re-
lación entre as persoas máis di-
versas. Un dos retos das cidades 
educadoras é, precisamente, o 
de articular e integrar o conxun-
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to de intervencións que xorden 
-ou son susceptibles de emer-
xer- desde os distintos ámbitos 
da educación formal, non formal 
e informal, encadeando e apo-
derando a acción dos diversos 
axentes educativos.

Neste sentido cómpre desta-
car o potencial dalgúns proxec-
tos recentes como o de “Edu-
cació 360. Educació a temps 
complet”, ao ancho e longo da 
vida, que ten como obxectivo o 
de conectar tempos, espazos, 
aprendizaxes e axentes educati-
vos do municipio, en beneficio 
de toda a poboación das distin-
tas idades: para que poidan ter 
acceso a unha comprensión crí-
tica da cultura e para transitar 
da escola á educación eman-
cipadora. Nesta conxuntura, o 
currículo escolar transcende os 

meros saberes académicos para 
incorporar ao seu proxecto vital 
o goce de diversas actividades 
extraescolares -tan relevantes 
como o que se aprende dentro 
dos muros da aula- e recursos 
culturais do territorio. Este cons-
titúe, sen dúbida, un dos deba-
tes centrais para superar a crise 
e miseria da escola actual, in-
crustada aínda de rituais e ruti-
nas do pasado.

Agora ben, para que a esco-
la e o conxunto da educación 
avancen por unha nova senda 
máis libre, creativa e esperan-
zadora, requírese unha renova-
ción radical dos contidos, mé-
todos e sistemas de avaliación; 
unha transformación das for-
mas de goberno, participación 
e control democrático; e ou-
tras políticas educativas. Con 

máis investimento, sensibilida-
de e pensamento. É obvio que 
sen diñeiro non se avanza cara 
á necesaria equidade e inclu-
sión educativa, pero iso non é 
suficiente. O debate educativo 
pendente é tamén o debate en 
torno a que facer para sensibili-
zar os de arriba e os de abaixo 
para lograrmos unha maior im-
plicación e compromiso social. 
E en último lugar, aínda que qui-
zais habería que situalo no pri-
meiro, é tamén un debate en 
torno ás ideas e o sentido hoxe 
da educación para camiñar cara 
a un horizonte de maior xusti-
za social, máis dereitos sociais, 
máis democracia e a máis ampla 
liberdade. Que non é pouco.
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