
LOVISOLO, Hugo. Linguagens Sociais e Currículo. Seminário Internacional de 

Educação de Jovens e Adultos. São Paulo: MEC, 1996. 

 

- Educação demanda participação dos não especialistas na elaboração de propostas 

curriculares, de seus objetivos e conteúdos. Deve basear-se num tecido de acordos entre 

os atores sociais para a obtenção de resultados significativos. 

- Idéia de educar adultos é desconfortante, pois o natural em nossa tradição seria o de 

educar crianças.  

- Educar não é instruir nem ensinar. Educar está associada à idéia de transformação, 

passando pela idéia do uso da linguagem (instrumento que permite fazer coisas 

específicas). 

- Em nossa sociedade utilizamos três linguagens dominantes: o da norma, da utilidade e 

do gosto, em uma síntese integradora.  

- NORMA – As condutas dentro das normas estabelecidas socialmente formam o campo 

das condutas esperadas, embora seu fundamento possa ser negativo, como evitar 

apenas uma sanção, por exemplo, ou positivo, tendo como fundamento a crença de 

respeito aos valores da norma. As ações orientadas pela norma são o que consideramos 

coletivas por excelência. Esses valores refletem problemas de escolha e compatibilização 

quanto ao bem comum e a realização individual, liberdade e igualdade. 

- UTILIDADE – Demanda conhecimentos de natureza variada, sobretudo conhecimentos 

científicos, tecnológicos e de informação que se expressam no currículo como elementos 

constitutivos, mas não elementos de certeza. Baseia-se na reflexão sobre verdade e 

utilidade, sendo a utilidade de um conhecimento ou técnica situacional ou histórico. É um 

conhecimento relacional, são úteis apenas para determinados fins ou objetivos 

dependendo da variabilidade do tempo ou do espaço. A linguagem da utilidade não deve 

ser imediatista, pois saber perguntar e responder é mais importante do que ter um 

estoque de respostas prontas.  

- GOSTO – Onde pensamos a formação de nossa personalidade, vinculando o gosto ao 

prazer. Sendo o gosto profundamente individual, ao mesmo tempo é compartilhado 

socialmente, tendo também a função da construção das identidades coletivas, na 

sociabilidade pelas afinidades. Podemos valorizar a escola nas linguagens da norma e da 

utilidade, mas o apoio no gosto torna-se o espaço para acatar estas linguagens.  

 


