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NORONHA, Olinda Maria.  Políticas Neoliberais, conhecimento e educa-
ção.  Campinas, SP: Atomo & Alínea 2002.  124 p.

Rosa Lydia Teixeira Corrêa *

O livro de Noronha reitera um convite à compreensão do conhe-
cimento e da educação enquanto objeto de construção do conhecimento his-
tórico, na perspectiva da totalidade. Convite, aliás, bastante oportuno em tem-
pos de imediatismo, de pragmatismo. Conseqüência de uma visão fragmenta-
da não só do conhecimento, mas da educação e da realidade de modo geral.

Adentramos a primeira temática para acompanharmos questões
referentes à construção do conhecimento na chamada era pós-moderna. En-
veredar pela problemática central que essa questão enseja, significa realizar
análise em torno das possibilidades e obstáculos dessa construção em uma
realidade objetiva partindo do pressuposto de que esta existe independente-
mente da consciência e que o pensamento busca apropriar-se como objeto de
conhecimento (p. 9-10).

Construir conhecimento histórico requer, antes de tudo, que o
objeto de conhecimento seja investigado com o devido foco nos campos teó-
rico metodológico, epistemológico e histórico. São esses os referenciais advindos
dessa relação teórica que irão permitir o anúncio das possibilidades e condi-
ções da investigação que, por sua vez, antecedem as definições de ordem
técnica. Esclarece que a simples elaboração de um quadro de referência teóri-
ca, que pressupõe uma opção teórica, não garante, em outras palavras, que a
orientação teórica esteja resolvida.

Na verdade, o que retomamos com a leitura desse livro é a ques-
tão substancial referente ao método de investigação. Este não se dá a priori,
justamente pelo fato de que a realidade não se dá imediatamente a conhecer.
O método é construído em conexão com a teoria na medida em que o proces-
so de investigação se desenvolve, dada à complexidade da investigação histó-
rica, que requer a análise do objeto em suas múltiplas relações e que permi-
tem a sua compreensão de totalidade. Isto só é possível de ser feito no campo
teórico.
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Essa temática nos permite, repensar, rever ou mesmo reafirmar
conceitos no universo da pesquisa, pelo fato de trazer para discussão questões
que aparentemente estão cristalizadas, por que são tidas como aprendidas.

Assim, por exemplo, faz uma distinção importante entre o que
chama de “método de investigação” e o “método de exposição”. Os dois têm
ponto de partida diferente. O primeiro é de análise, de apreensão, do apode-
rar-se do objeto de estudo. O segundo, que decorre do primeiro, visa a des-
crever o movimento do objeto investigado e suas inter-relações. Este é um
momento novo do pensamento na busca da definição das categorias
determinantes de análise, que permitirão ao pesquisador melhor elaboração
sobre a realidade pesquisada. Às categorias que exercem função metodológica,
a autora reserva um item para a apreciação de suas construções.

A abordagem da temática seguinte ocorre segundo a lógica da
interpretação de parte do real que está sendo analisada, desta feita, a avalia-
ção escolar, sua origem e relação com o mercado, seus sentidos históricos e
sua vinculação com a prática.

Inicialmente, fala sobre a avaliação nos “colégios” do século XVIII
e sua absorção pelas escolas de modo geral desde o século XIX. Vincula essa
absorção ao desenvolvimento e consolidação da burguesia em dois movimen-
tos respectivos, denominados a partir de Suchodolski de “pedagogia de luta” e
“pedagogia da vitória”. Esses dois momentos embora distintos estão inter-
relacionados. O segundo é a própria expressão da consolidação da burguesia
enquanto poder econômico-político.

Como parte do processo da consolidação do poder burguês, um
outro Estado se configura como forma de sua legitimação: o estado burguês
que toma par si a tarefa de educar o povo.

É no interior desse Estado, que a educação vai se constituindo
como um direito de todos e segundo a noção de igualdade de participação
pelo acesso. Isto porque, a escola é única, igual para todos. A permanência,
porém, é uma questão de mérito individual. Significa dizer que o insucesso
não é admitido como podendo ser derivado de circunstâncias históricas, mas
do fracasso do próprio indivíduo. Neste aspecto em particular é que a avalia-
ção escolar adquire sentido na medida em que a ela compete reafirmar a
incapacidade de aprender, portanto, de permanecer ou não na escola. Vale
dizer que essa tem sido a tônica de todo o processo histórico da organização
e funcionamento do sistema escolar no mundo burguês/capitalista.

Em tempos de globalização e pós-modernidade, no interior do
processo de recomposição do capitalismo, que se dá principalmente por
meio da tecnologia  vinculada às idéias de informação e de conhecimento,
a avaliação adquire força tanto no interior do cenário educacional como
no do mercado. Este regula, avalia e seleciona os mais capazes. Nesse
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sentido, as organizações escolares tendem a organizarem-se em função das
suas exigências.

Para atender as constantes mutabilidades do mercado, o indivíduo
precisa de formação e aperfeiçoamentos constantes. Só assim terá permanen-
tes habilidades e competências para seguir, concorrendo a uma vaga de traba-
lho e atendendo aos requisitos necessários impostos pelo mundo do trabalho.

Noronha destaca que essa lógica acha-se presente nos políticas
neoliberais para educação na América Latina, sobremaneira corroboradas pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996.

Finaliza seu livro com a temática que trata da formação dos profissi-
onais da educação no contexto histórico atual. Entende que essa formação só
pode ser analisada no contexto do modo de produção capitalista, que não se
reduz ao mercado e às suas leis, e sofre alterações nas suas relações e exigên-
cias. Neste sentido, aquela formação é interpretada no âmbito das políticas
neoliberais dos organismos internacionais, entre eles o Banco Mundial, como
um assunto que pode ser tratado e resolvido a distância, em termos de forma-
ção continuada. Esta é uma maneira não só de desarticular e, conseqüente-
mente, enfraquecer as organizações docentes que são vistas pelos donos do
grande capital como incômodas, como também tratar de forma eficiente e
racional, tanto a formação permanente como a continuada daqueles profissio-
nais.

Os efeitos dessa política só arrefeceriam se esses profissionais tomas-
sem conhecimento das suas determinações e, assim, pudessem contestar e
buscar alternativas a esse modelo de política educacional.

O texto, de modo geral, embora não traga novas questões repõe à
mesa a necessidade de construir conhecimento na área de educação, não de
modo fragmentado, mas a partir das inter-relações possíveis entre o objeto de
conhecimento e a realidade da qual faz parte.
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