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Este livro é resultado de estudos e pesquisas
empreendidos no interior do Programa de PósGraduação em Educação/Centro de Educação/
Universidade do Pará. É relevante a contribuição desta obra no conjunto da produção
científica que estuda as políticas educacionais
implantadas no último quartel do século XX e
início do século XXI. As transformações políticas, econômicas e culturais resultantes do processo de globalização tiveram um impacto significativo na organização da educação brasileira,
o que motivou uma produção relativamente extensa de conhecimento sobre as políticas educacionais, reunindo uma considerável contribuição para o pensamento e a prática educacional
no país. Este livro se insere nesse quadro.
Em uma perspectiva teórica crítica, esta
obra oferece um panorama das políticas públicas educacionais da atualidade, utilizando-se de
diversos recursos metodológicos como estratégia de análise do objeto em questão, tais como:
a historiografia para o estudo da organização escolar em Belém e para o debate da exclusão e
elitização da escola brasileira; a hermenêutica
como recurso para a compreensão do trabalho
como princípio educativo, tema importante
para os educadores, principalmente, devido à
atual implantação da política de Ensino Médio
integrado; e o estudo de caso, para a reflexão da
formação de docentes na educação profissional
no bojo das políticas do Programa de Educação
de Jovens e Adultos (Proeja) e do Programa
Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem),
no Pará. Além disso, o livro conta com estudos
sobre a política de avaliação institucional do
Ensino Superior e sobre o caráter da política
de autonomia escolar desenvolvida no quadro
da reforma do Estado brasileiro.
“Se o trabalho foi sempre um fato educativo, em que sentido Marx pode ser considerado
o fundador da pedagogia que elege o trabalho
como seu princípio educativo fundamental?”

Com essa pergunta, tem início o capítulo 1 do
livro, sob o título “O trabalho como princípio
pedagógico em Marx, Lênin e Gramsci e sua
problemática na atualidade”. O texto é uma
produção conjunta de Paolo Nosella e Elinilze
Guedes Teodoro, os quais se utilizam do método hermenêutico ou histórico-filológico, pois o
objetivo é o estudo de textos a partir dos sentidos das palavras escritas em seu contexto original. Os autores tiveram como preocupação
mostrar que a originalidade de Marx consistiu
em transformar o fato universal em princípio teórico. Para comprovar essa assertiva,
eles se pautaram na conhecida obra de Mario
Alighiero Manacorda, Marx e a pedagogia moderna, que resgata os escritos de Marx, Lênin e
Gramsci. Algumas clássicas teses marxistas são
destacadas no texto: o trabalho é historicamente determinado e ligado à educação; uma
nova sociedade deve unir o ensino ao trabalho
produtivo das jovens gerações; uma escola
politécnica suprime a divisão do trabalho entre
os homens e entende que a relação entre escola
e trabalho produtivo inscreve-se numa concepção de cultura desinteressada, de longo alcance cientifico, humanística e moderna. Esta
problemática, posta na realidade contemporânea do pós-industrialismo, é aprofundada porque
implica na superação das graves condições sociais.
O capítulo 2, “Formação de docentes para a
educação profissional e tecnológica: por uma
pedagogia integradora da educação profissional”, escrito por Ronaldo Marcos Lima de
Araújo, objetiva refletir sobre a formação de
docentes na educação profissional, a partir das
experiências de pesquisa desenvolvidas no âmbito do Proeja e do Projovem. O autor resgata os
conhecimentos produzidos pela didática e adota o materialismo histórico como referência
teórica. Seu estudo afirma sobre a necessidade
de uma didática para a formação do docente da
educação profissional, que deve incluir a articulação dos saberes técnicos específicos da área,
dos saberes didáticos e do saber do pesquisador. Essa formação, segundo o autor, deve ser
feita nas universidades e nos centros de educação tecnológica – atualmente, Instituições
Federais de Ensino Superior (Ifes). Não obstante
salientar a importância do Proeja e do Projovem
como política social, o autor destaca as dificuldades desses programas no que diz respeito à
sua execução, pelo fato de o quadro docente
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não atender aos referenciais teóricos necessários
de formação em uma educação profissional comprometida com a emancipação do trabalhador.
O capítulo 3, “A organização do ensino
público primário de Belém-PA – 1930/1937:
projeto político-educacional”, de Maria José
Aviz do Rosário, busca compreender as raízes
da organização escolar em Belém ao resgatar o
movimento político do período varguista de
1930 a 1937. Nessa época sob o domínio de interventores políticos com perfil coronelista, o
município de Belém tinha uma rede de ensino
relativamente grande, em que pesava a ausência de uma autonomia política e financeira.
O projeto político-educacional empreendido em
Belém, no período em questão, é revelado pela
autora a partir da análise de documentos
primários que registram a opção dos interventores pela modernização do ensino à moda da
escola ativa. Nesse passo, a organização escolar
do município de Belém seguiu as orientações do
escolanovismo como estratégia de acomodação
da correlação de forças políticas da época.
Com a discussão sobre a importância, complexidade e ambiguidade presentes na correlação de forças políticas na sociedade contemporânea, a autonomia da escola é posta em
questão no capítulo 4. Com o título “Autonomia
da escola pública: diferentes concepções em
embate no cenário educacional brasileiro”,
Antonio Cabral Neto e Luis Carlos Marques
Sousa traçam uma análise crítica do contexto
histórico vivido no Brasil após a década de
1990, conhecido pela adoção de políticas neoliberais, com o objetivo de identificar suas implicações na ressignificação do conceito e da
prática da autonomia nas escolas públicas do
país. Segundo os autores, a apropriação indevida do conceito de autonomia empreendida
pelas políticas educacionais das duas últimas
décadas dificulta o processo de democratização
da gestão educacional, pois sua ênfase se dá na
desconcentração de responsabilidades para as
unidades escolares, sem a devida descentralização do processo de tomada de decisão. Essa
tendência segue o caminho oposto das lutas dos
educadores iniciadas no movimento histórico
ensejado pelos pioneiros da educação nova.
A política de avaliação do Ensino Superior
é o tema abordado no capítulo 5, “A avaliação
institucional como política pública”, escrito
por Olgaíses Maués, com ênfase na análise do
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Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes). A autora faz uma reflexão
crítica do contexto de regulação implantado no
processo de reforma do Estado brasileiro após a
década de 1990, no qual a avaliação institucional é alçada como uma estratégia de controle
e de formalização da lógica privatista dominante no mundo ocidental. A reforma do Estado pode ser caracterizada como estratégia de
implantação de um Estado regulador e avaliador. O conceito de regulação é desenvolvido
pela autora como formas que o Estado busca
para exercer seu controle sobre a sociedade.
Para tanto, o gerencialismo é uma estratégia utilizada no lugar do modelo burocrático dominante na maioria dos Estados capitalistas. Nesse
modelo, o Estado deixa de controlar o processo
e passa a centrar seu interesse apenas nos resultados e, com isso, adota práticas mais flexíveis
na definição dos processos e uma maior rigidez
na avaliação da eficiência e eficácia dos resultados. A nova regulação, portanto, tem como
objetivo a realização de um ajuste de acordo
com o mercado, mediante a desconcentração
das ações. A autora ressalta que a avaliação institucional deveria assumir uma concepção progressista, tal como defendida pelos movimentos
organizados, sendo aquela referenciada nas demandas da sociedade e responsabilizada em
acompanhar todo o processo institucional ao
permitir o ajuste de percurso com a finalidade
de cumprir as metas sociais de uma qualidade
emancipatória. Ao centrar a análise no Sinaes,
a autora destaca sua congruência com a concepção de regulação hegemônica, pois apresenta caráter somativo e punitivo, distante da proposta inicialmente elaborada pelo governo atual.
O capítulo 6 é uma produção conjunta de
Amarílio Ferreira Jr. e Marisa Bittar, intitulado
“Elitismo e exclusão na educação brasileira”.
Ao passo que a exclusão da escolaridade, para
a maioria da população brasileira, foi arquitetada pela classe dominante, a educação foi considerada um privilégio dos poucos que constituíam a elite nacional. Os autores defendem que
a sociedade brasileira, até o início da década
de 1970, era uma “sociedade sem escolas”, não
obstante o país sempre ter contado com a existência da instituição escolar. Os argumentos dos
autores são construídos com base na historiografia da educação brasileira, cujo movimento
se inicia no período colonial. Neste, o ensino
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era protagonizado pelos jesuítas, pautado pela
aquisição do saber clássico acumulado pela civilização ocidental cristã. Era um ensino altamente refinado e eficiente para os fins sociais e
culturais do poder hegemônico. Com a expulsão
dos jesuítas do Brasil, os autores resgatam as reformas pombalinas, as quais transferiram a educação quase que exclusivamente a cargo das famílias pertencentes à aristocracia agrária escravocrata. Com o advento da República, o traço
elitista permaneceu. Foi somente na ditadura
militar que a expansão do ensino tornou-se uma
realidade ou, nas palavras dos autores, “que a
sociedade brasileira deixou, na realidade, de
ser uma ‘sociedade sem escolas’”. Todavia, o
traço característico da constituição da educação
brasileira é a sua dualidade: escolas de ensino
precário para as classes populares e escolas
eficientes para as elites.
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Importante obra organizada pelo professor e
cientista social, doutor em Filosofia e História
da Educação, Carlos Lucena, lançada no segundo semestre de 2008 pela editora Alínea. Os artigos reunidos no livro apresentam um diagnóstico do processo de mundialização do capital
que, na visão dos autores, ocorre sob a hegemonia das políticas neoliberais, das mudanças tecnológicas, bem como sob o discurso ideológico
da valorização da educação.
Contrários às teorias que afirmam as regras
do livre mercado como fatalidade ou, parafraseando Carlos Lucena, como sendo “o fim da
História”, os autores analisam o intenso processo de mundialização do capital como processo
histórico no âmbito das lutas de classes e problematizam seus impactos sobre o trabalho e
a educação.
A obra está organizada em dez capítulos.
Os dois primeiros centram a análise na relação
entre globalização e mundialização do capital e
da educação. Olinda Maria Noronha, no primei-

ro capítulo, “Globalização, mundialização e
educação”, enfatiza as ações dos organismos internacionais no sentido de promover um novo
tipo de educação, de pedagogia e de formação
de professores, os quais privilegiam um saber
fazer pragmático e utilitário que é requerido
pelo mercado. No segundo capítulo, “Globalização capitalista e apropriação”, Lucília e Janaína
Machado relacionam a questão ambiental e da
educação no âmbito do processo de globalização, ressaltando os desafios educacionais e ambientais em função da lógica do sistema de produção e circulação de mercadorias. Para as autoras, embora o desenvolvimento sustentável
esteja sendo discutido como novo paradigma
conceitual e político, são enormes as dificuldades para o cumprimento de resoluções e
planos de ação em razão da racionalidade
econômica capitalista à qual está subordinada
a cidadania.
No terceiro capítulo, “Transformações no
Estado-Nação e impactos na educação”, o autor
José Luís Sanfelice faz uma síntese bastante elucidativa sobre o processo histórico de formação
e transformação do Estado-Nação e demonstra
como a educação, à medida que a globalização
avança, vai se tornando um serviço privado e
perdendo seu sentido fundamental que é permitir o acesso dos seres humanos à cultura e a conhecimentos disponíveis, assumindo assim um
caráter acentuadamente mercantilizado. Nesse
contexto, Sanfelice destaca o papel da ciência e
da tecnologia como elementos de dominação na
relação geopolítica entre os Estados capitalistas
centrais e periféricos, contribuindo para que
permaneçam intocadas as determinações estruturais da sociedade sob a lógica do capital.
A questão da ciência e da tecnologia também é abordada por Carlos Lucena, no quarto
capítulo do livro. Sob o título “Mundialização,
ciência e tecnologia”, o autor debruça-se sobre
os pressupostos teóricos das crises do capitalismo e questiona a neutralidade da ciência e
da tecnologia uma vez que a base das mesmas
assenta-se na própria reprodução do capital.
Para Lucena, “a ciência não é uma invenção do
capitalismo, até porque ela é tão antiga quanto
a humanidade, mas o capitalismo inventou formas de explorá-la, subjugando seus resultados
a seus interesses” (pág. 91).
O quinto e o sexto capítulos discutem a
questão da reestruturação produtiva do capital
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e seus impactos no mundo do trabalho no contexto internacional e no Brasil, respectivamente.
Em “La precariedad como paradigma de la
reestrutucturación capitalista em la fase de
la crisis estructural”, Luciano Vasapollo demonstra o quadro do desemprego, bem como o
depauperamento das condições de trabalho e do
aumento da pobreza, tomando como referência
os Estados Unidos e a Europa. Ao caracterizar a
reestruturação produtiva do capital, o autor foca sua análise na formação de um “novo sujeito
do mundo do trabalho (...) que é determinado
não somente pelas transformações nas atividades produtivas, mas também por sua configuração sócio-política e sua capacidade de organizar-se em um novo movimento sindical que
saiba interpretar as necessidades de emancipação” (pág. 121-122).
Ricardo Antunes, em “Riqueza e miséria do
trabalho no Brasil”, apresenta, a partir de um
conjunto de estudos setoriais realizados por diversos autores, as principais tendências da
reestruturação produtiva no Brasil sob a égide
do neoliberalismo, apontando a centralidade do
desemprego global, da flexibilização e da precarização do trabalho como fenômenos dominantes e como estratégias de dominação nessa
nova fase do capital.
No sétimo capítulo do livro, “Estado, políticas públicas e educação no Brasil”, Antonio
Bosco de Lima analisa a crise do Estado capitalista como um processo de revigoramento da
reprodução do capital por meio do recurso de
fortalecimento do mercado. O autor apresenta
uma interessante análise do Estado na perspectiva do pensamento político liberal e da teoria
marxista, tecendo contundentes críticas ao liberalismo e neoliberalismo. No centro dessa
discussão está a escola pública que, para Bosco,
“(...) é um aparelho do Estado que, de acordo
com os neoliberais, precisa ser controlada pelo
mercado” (pág. 147). Estabelece-se, portanto,
uma disputa no campo político-ideológico em
que, de um lado, encontra-se a comunidade
educacional para quem há a necessidade de
uma escola mais democrática e, de outro lado, o
pensamento neoliberal dominante pelo qual é
preciso tirar o conteúdo político das escolas.
Assim, segundo o autor, não é o conteúdo da
escola que está em crise, tampouco a educação
formal, mas o modelo de escola na sociedade
regida pela lógica do capital.
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Tendo como objeto de discussão a noção de
dignidade e de direitos do homem, Robson Luiz
de França, no oitavo capítulo “O trabalho como
princípio da dignidade da pessoa humana”, destaca a degradação das condições de vida dos
trabalhadores e o aumento do desemprego estrutural no âmbito da ascensão das políticas neoliberais. Nesse contexto de aprofundamento das
desigualdades sociais, de um “estilo de vida
que se estabelece pelo não-comprometimento e
pela ausência quase total da solidariedade social” (p. 168), a educação tende a tornar-se,
crescentemente, em um meio de transmissão de
princípios doutrinários neoliberais, assumindo
um caráter adaptativo. Portanto, o que está em
questão para o autor é a adequação da escola à
ideologia dominante assim como as formas de
resistência da mesma a esse processo.
No nono capítulo, “O Estado e o mundo do
trabalho em mutação”, Maria Vieira Silva analisa as relações entre Estado-Nação e as ações do
terceiro setor e seus impactos na educação.
Chama-nos atenção o argumento da autora, segundo o qual o terceiro setor é um espaço
político de ruptura da cidadania e dos direitos
públicos historicamente conquistados. De acordo com a autora, a educação escolar na década
de 1990 tem sido um campo fértil para a consolidação de ações e proposições do terceiro setor.
Nesse contexto, Vieira defende uma concepção
crítica da educação, voltada para o atendimento dos interesses daqueles que, ao longo de um
processo histórico, ficaram à margem dos bens
sociais e materiais produzidos coletivamente
pela humanidade.
No capítulo que encerra o livro, cujo título
é “Entre o real e o virtual”, Andréia Galvão
aborda a reforma sindical e trabalhista em debate no governo Lula. A autora discute a flexibilização da legislação do trabalho como parte
da estratégia do capital mundializado, com o
objetivo de derrubar as formas de regulação
sobre o trabalho, ou seja, a desconstrução de direitos sociais historicamente conquistados pelos trabalhadores. Para Galvão, o governo Lula
tem mantido a flexibilização trabalhista, ainda
que em ritmo menor que o verificado no governo FHC. A autora ainda destaca alguns pontos
da reforma sindical, para demonstrar que ela
vem para restringir a liberdade e a autonomia
dos sindicatos. Nesse sentido, Galvão conclui
que não há no governo Lula “um compromisso
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em assegurar e, muito menos, em ampliar os direitos trabalhistas” (pág. 215).
Assim, tratando de temas relevantes de
forma instigante, o livro organizado por Carlos
Lucena constitui-se num importante instrumento teórico para cientistas sociais, educadores e demais interessados em compreender
criticamente os processos socioeconômicos,
políticos e educacionais que regem a sociabilidade nas nações capitalistas neste inicio do
século XXI. A sua leitura é fundamental para
aqueles que desejam discutir, numa perspectiva crítica radical, as inter-relações entre trabalho e educação em tempos de globalização e
mundialização do capital sob a égide de políticas fundadas no neoliberalismo.
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