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Política educacional e discursos pedagógicos,  
de Carlos Bauer, Celso Carvalho, José Rubens Lima Jardilino  
e Miguel Russo

Brasília, DF: Liber Livros, 2007.

Jorge Luis Cammarano González

Derivamos dessa epígrafe o reconhecimento de que a realidade em 
curso sinaliza com uma multiplicidade de situações críticas fomentadoras da 
indistinção e da opacidade, engendrando um aspecto merecedor de uma cer-
teza extraída do suposto da impossibilidade de conceder quaisquer indícios 
de veracidade ao mundo, em sua forma fenomênica. Essa certeza requer a 
busca de sua apropriação por meio da práxis em suas múltiplas determinações 
criadoras do imprevisível e do incontrolável, mas também desafiadora dos 
supostos e das práticas sociais tendencial e predominantemente alinhadas ao 
campo das incertezas.

Entretanto, a sedução pela incerteza não nos desvencilha da busca pela 
permanência, talvez cúmplice da invenção registrada por Guimarães Rosa ao 
escrever A terceira margem do rio. Permanecer e querer navegar na incerte-
za nos move na direção do enfrentamento dessa força estranha, criadora de 
exclusões, de desigualdades e da mercantilização da vida em suas múltiplas 
dimensões. Força estranha nomeada nesse percurso de capitalismo, de globa-
lização, de mundialização e tão aparente e cotidianamente familiar quando 
nos envolve como se aqui sempre estivesse em sua existência atemporal e em 
sua essência natural.

Possíveis respostas a esse processo envolvem confrontos com as práticas 
sociais produzidas em torno da permanência natural e incontestável da lógica 
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do lucro, da hegemonia do presentismo e da exploração dos que vivem e/ou 
sobrevivem do trabalho. 

Expressão crítica e instigadora desse confronto se materializa na obra 
Políticas educacionais & discursos pedagógicos em que seu coletivo de au-
tores busca: (a) discernir, no cotidiano escolar, a produção e a apropriação, 
mediadas pelo trabalho docente, da cultura nacional; (b) explicitar o pro-
cesso de desumanização intrínseco às políticas reformistas; (c) examinar 
as relações e as mediações entre administração escolar e qualidade de en-
sino, e (d) atentar para as possíveis mudanças nas práticas pedagógicas de 
professores da rede municipal referenciadas numa experiência de formação 
continuada. Observamos que essa seqüência expositiva do texto não será 
contemplada neste escrito.

Os autores investigam a realidade contraditória das práticas escolares, 
entendidas como expressão do processo de produção da sociabilidade capita-
lista, pautadas pelas transformações no mundo do trabalho, pelas políticas 
reformistas e pela mundialização do capital.

Discernir, no cotidiano escolar, a produção e a apropriação, mediadas 
pelo trabalho docente, da cultura nacional subsidia entender a instituição es-
colar, tendencial e predominantemente, como espaço propício para a difusão 
de mitos e concepções representativas de um “ser brasileiro” de identidade 
cultural circunscrita a processos harmoniosos e naturais. Essa perspectiva é 
tributária de uma concepção de identidade nacional elaborada e instituciona-
lizada pelos setores historicamente dominantes da formação social brasileira 
em sua busca de universalizar e conservar seus interesses particulares. Trata-
se, para os referidos setores, de extrair, ocultar e/ou escamotear a gênese dos 
processos históricos e de sua razão de ser expressão de antagonismos e con-
tradições entre capital e trabalho, por meio da literatura, da historiografia, 
da língua oficializada, do culto aos heróis e da disseminação do universo de 
valores correspondente.
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As implicações étnicas, éticas, políticas, culturais e ideológicas desse 
processo requerem repensar – a partir de uma perspectiva histórica e crítica 
– a possível identidade cultural do “ser brasileiro”, tensionada e defrontada 
com os interesses e necessidades derivadas das classes trabalhadoras, na pers-
pectiva de produzir uma sociabilidade sem desigualdade e libertada da mer-
cantilização da vida em todas as suas dimensões.

O enfrentamento desse desafio, no âmbito do trabalho docente, requer 
de sua práxis o compromisso com a perspectiva de criação da cultura e da 
identidade cultural emancipada da lógica da exploração humana, secularmen-
te fomentada pelo capital em suas múltiplas feições. 

Outra dimensão desse desafio exige examinar as relações e as media-
ções entre administração escolar e qualidade do ensino. Essa exigência tem 
como objetivo problematizar a administração em seu sentido lato, isto é, en-
tendida como prática vinculada aos interesses do capital em sua busca de 
controlar e subordinar o trabalho. Essa caracterização da administração afasta 
qualquer possibilidade relativa à suposta imparcialidade dos processos admi-
nistrativos seja quais forem as dimensões da sociabilidade em que marcam 
presença. Reivindica elucidar também qual o caráter que a administração es-
colar deve assumir, no âmbito do processo educativo escolar, como uma das 
mediações potencializadoras da qualidade do ensino. Observa-se que o debate 
sobre qualidade e, em seus desdobramentos, a respeito da qualidade do ensi-
no, circunscreve-se historicamente às transformações ocorridas no mundo do 
trabalho diante das demandas, tensões e contradições criadas pelos processos 
de realização da lógica do valor. Dessa perspectiva, o embate relativo à quali-
dade da educação fomenta duas alternativas: uma, voltada para a preservação 
dos valores dominantes e articulada à redução da formação dos indivíduos às 
demandas do mercado e outra, que concebe a educação escolar como práti-
ca social filiada às possibilidades da transformação radical da sociabilidade 
burguesa em curso. Essas considerações atentam para a presença das polí-
ticas públicas fomentadas pelo Estado, num tempo histórico “delimitado” 
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pelo ideário neoliberal e organizado sob a lógica da mundialização do capital, 
materializadas no campo das reformas e, especificamente, nas educacionais. 
A qualidade total propalada pelos setores dominantes repõe as diretrizes ge-
renciais da administração focadas no controle do trabalho e busca disseminar 
sua racionalidade para outros complexos de reprodução social convertidos em 
qualidade na educação. Nesse processo, a qualidade na educação deve ser, 
contrariamente à política educacional dominante, demarcada e assumida por 
meio do projeto político-pedagógico de sua gestão na perspectiva da demo-
cratização das relações sociais no âmbito do espaço escolar, com base num 
planejamento essencialmente democrático e participativo. Em suma, trata-se 
de produzir um ato político-pedagógico no panorama de uma educação de 
qualidade promovida e radicalmente comprometida com os interesses da es-
cola pública das e para as classes trabalhadoras.

A produção da escola pública das e para as classes trabalhadoras requer, 
entre inúmeras alternativas, atentar para as possíveis mudanças nas práticas 
pedagógicas dos professores. E é essa a contribuição relevante de outro dos 
textos que compõem a coletânea em tela. Busca-se observar as possíveis mu-
danças nas práticas de professores de uma rede municipal de ensino, por meio 
da investigação de uma experiência de formação continuada. Esse campo in-
vestigativo é referenciado (1) por uma concepção de formação pautada no 
conceito de professor reflexivo e (2) pelos supostos da pesquisa-ação.

A proposta de formação do professor-reflexivo analisada é contextuali-
zada no campo da reforma do Estado e da educação, ocorrida a partir da déca-
da de 90 do século XX, no Brasil, e gravita em torno do valor epistemológico 
da prática escolar cotidiana do professor. Nessa prática, os problemas relativos 
ao fazer da profissão docente engendram tipos de reflexão que se manifestam 
na espontaneidade, no diálogo e, por parte do professor, em processos poten-
cializadores de compreensão de sua ação. Dessa perspectiva, assume-se um 
processo formativo, pautado por uma concepção dialética, com base no su-
posto de que, em seu trabalho, o docente constrói e reconstrói seu saber. Esse 
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saber prático é expressão de processos complexos constituídos e constituintes 
de múltiplas determinações vivenciadas pelo professor como ser particular e 
social. A possibilidade de reflexão vincula-se à crítica emancipatória, desvela-
dora dos entraves sociais, culturais e políticos que cerceiam a possibilidade de 
uma prática docente, reflexiva. Essa possibilidade reivindica a necessidade de 
aprender estratégias de formação reflexiva orientadoras da problematização 
da realidade mediada por situações de aprendizagem que convergem para a 
transformação da realidade educacional e social. Entretanto, a pesquisa-ação 
revelou (1) a existência do mito de que, por ser de natureza pública, a escola 
abriga em seus espaços a presença do professor ransformador; (2) os espaços 
formativos imersos no imediatismo não propiciam, no interior do espaço es-
colar, uma prática reflexiva, e (3) as dificuldades para consolidar as propostas 
de inclusão se tornam contrárias à possível transformação do espaço escolar 
referenciada na perspectiva da presença do professor reflexivo. Assim, a possi-
bilidade de transformação da educação move-se tensionada pelos limites e/ou 
limitações da prática docente e pela percepção de que a transformação, nessa 
área, requer a restituição da autonomia do trabalho docente. Autonomia, re-
flexão e transformação do trabalho docente e, concomitantemente, da reali-
dade social exigem a compreensão dos impactos e desdobramentos da reforma 
educacional. É desse tema-objeto que trata a obra Políticas educacionais & 
discursos pedagógicos e seu coletivo de autores

Examinar as contradições engendradas no contexto de mundialização 
do capital e a busca dos países centrais pelo controle e a subordinação do tra-
balho, por meio da estratégia de reformas nas diversas dimensões da realidade 
social, é outro dos aportes significativos que, podemos extrair da obra em pau-
ta. A crítica aqui estabelecida nos auxilia no desvelamento das aparências do 
processo histórico em curso, em duas dimensões: (1) o entendimento de que 
as denominadas transformações do capitalismo (reestruturação produtiva, 
flexibilização etc.) são expressões da crise estrutural do capital e (2) a compre-
ensão de que o debate em torno do atributo de “velho” ou “novo” ao Estado 
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não retira de sua natureza a capacidade de produzir relações de poder que re-
gulam sua essência de classe, o burguês. Outro aspecto relevante assinala nos 
contornos da agenda reformista a centralidade atribuída à educação, entendi-
da como suposto para a elevação dos níveis de produtividade e, conseqüente-
mente, de competitividade dos países periféricos – no caso, o Brasil – diante 
da denominada globalização. A centralidade da educação, materializada em 
práticas escolares vinculadas às demandas de uma sociabilidade requerente 
de um “novo homem” formado em torno do “aprender a aprender, do apren-
der a conhecer, do aprender a viver junto e do aprender a ser”, e tendencial e 
predominantemente reduz a formação do individuo à dimensão cognitiva e 
que se traduz em orientações voltadas para o desenvolvimento de habilidades 
e competências, visando à suposta empregabilidade para o mundo do traba-
lho de uma sociedade caracterizada como a do conhecimento. Esse processo 
alimenta práticas reacionárias e conservadoras, fabricantes da ilusão de que 
vivemos numa sociedade do conhecimento alheia a processos de alienação e 
exploração humana. O tratamento crítico desse processo reformista centrado 
na educação como meio de suprir e superar o universo das necessidades dos 
que vivem do trabalho possibilita compreender esse movimento como teori-
camente filiado ao campo da fenomenologia, do pragmatismo e do presentis-
mo, mas também e, principalmente, como expressão de um embate político-
ideológico direcionado para a desqualificação do marxismo. Entretanto, o 
marxismo aparece aqui duplamente revigorado, inicialmente por constituir o 
referencial de análise adotado na perspectiva de contrapor a centralidade da 
educação à do trabalho e também por apontar a necessidade de investigar, nos 
espaços institucionais da escola e nas políticas de formação de professores, os 
impactos e os desdobramentos das propostas reformistas em curso. Trata-se 
dessas duas perspectivas de pulverizar as ilusões e alimentar a possibilidade da 
crítica e da transformação radical da realidade social.

Derivamos desta leitura que a estratégia reformista busca consolidar-se 
na perspectiva de adaptar o indivíduo à sociedade em curso e, nesse processo, 
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as políticas educacionais para o trabalho do professor procuram criar práticas 
formativas que referenciem essa alternativa, posta pelo capital, de subordinar 
e explorar o trabalho.

O processo reformista passado e presente tende a articular-se em perí-
odos históricos em que o capital demanda a formação de um ser social que, 
potencialmente, atenda às metamorfoses de suas possibilidades de produção, 
circulação, distribuição, consumo, concentração e apropriação da riqueza so-
cialmente produzida. Nesse contexto de crise e tensões sociais, as reformas 
educacionais – no lastro do que denominamos de estratégia reformista – bus-
cam acentuar e ajustar os processos de internalização dos valores intrínsecos 
às transformações do capital, em suas múltiplas dimensões.

Retomamos a epígrafe deste escrito para observar que pesquisar em 
situações críticas é colocar-se nas trincheiras do pensamento que se bate entre 
a indistinção e a opacidade com as quais o mundo se apresenta. Parte desse 
desafio se concretiza no esforço do coletivo de autores da obra Políticas educa-
cionais & discursos pedagógicos, a ser divulgado, problematizado e comparti-
lhado na perspectiva do trabalho emancipado do capital.


