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RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir sobre o trabalho do pedagogo 
enquanto profissional que deve provocar a análise do processo educativo para 
além do espaço escolar,  isto é,  o contexto social  que determina as ações da 
escola, para aprofundar as reflexões a respeito do papel da escola básica diante 
do  atual  processo  de  globalização  da  economia  e  das  modificações  que  se 
processam no sistema produtivo capitalista. São apresentadas análises sobre a 
conjuntura  social,  política  e  econômica  que  expõem  as  implicações  e  as 
contradições  do  mundo  do  trabalho  e  do  sistema  educacional  na  sociedade 
capitalista, evidenciando a fragilidade da escola nesse contexto. Reafirma-se, a 
importância do trabalho do pedagogo nesse cenário, enquanto profissional que 
deve responder aos desafios de promover um trabalho de (re)construção de uma 
escola que cumpra sua finalidade social:  assegurar a todos o direito de aprender 
de forma mais consistente. 
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THE PEDAGOGUE IN THE PUBLIC SCHOOL: LOOKING AT THE EDUCATION BEYOND 
THE WALLS OF THE SCHOOL

SUMMARY: This article has as objective to reflect on the pedagogue’s work while 
professional that should provoke the analysis of the educational process more 
than of the school space, on the social  context that the actions of the school 
determine to deepen the reflections regarding the paper of the basic school of 
the current process of globalization of the economy and of the modifications that 
if  they  process  in  the  capitalist  productive  system.  Analyses  on  the  social 
conjuncture, economic politics are presented and that display the implications 
and the contradictions of the world of the work and the educational system in the 
capitalist  society,  evidencing  the  fragility  of  the  school  in  this  context.  It  is 
reaffirmed,  the  importance  of  the  work  of  pedagogue  in  this  scene,  while 
professional  that  should  answer  to  the  challenges  to  promote  a  work  of  (re) 
construction of a school that fulfills its purpose social:  to assure to all the right to 
learn of more consistent form.
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INTRODUÇÃO

O curso de Pedagogia tem uma história de grandes embates 

no que diz respeito à sua identidade. Há momentos nessa trajetória em 

que  ventilou-se  até  a  sua  extinção.  Observa-se  também  que  ora  são 

realçadas tendências de formação com ênfase no especialista, ora aposta-

se  em  diretrizes  no  sentido  de  organização  curricular  voltada  para  a 

formação  do  professor.  Por  vezes,  inúmeras  pesquisas  têm  apontado 

justificativas para tal ou qual tendência, uma vez que é cada vez mais 

evidente a necessidade do pedagogo na escola, enquanto profissional que 

desempenha funções específicas e fundamentais para a consolidação de 

uma atividade educativa mais eficaz, o que certamente exige dele uma 

formação sólida,  que dê conta de interferir  em todas as dimensões do 

trabalho escolar.

Mesmo com a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei Nº. 9394 de 20 de dezembro de 1996), a celeuma 

não cessou, visto que a demora na definição das diretrizes curriculares do 

curso de Pedagogia (homologadas somente em 2006) alongou o quadro 

de  crise  que  afeta  a  identidade  e  a  definição  do  papel  do  pedagogo. 

Acrescente-se  a  esta  polêmica  a  questão  da  identidade  da  pedagogia 

enquanto  campo  de  conhecimento,  o  que  certamente  contribui  para 

fragilizar o curso e a configuração do trabalho do pedagogo.

Desafios  teórico-práticos  estão  cada  vez  mais  presentes  no 

cotidiano do trabalho do pedagogo, uma vez que ele representa um elo 

importante na possibilidade concreta de redirecionar a trajetória da escola 

pública, como um espaço que precisa dar conta de ofertar uma educação 

mais pertinente aos anseios dos cidadãos que têm na instituição escolar, 
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muitas vezes, o único meio de acesso aos conhecimentos historicamente 

construídos pela humanidade.

Ampliar a natureza e o campo de análise das questões que 

envolvem o contexto escolar representa o que se espera do pedagogo, ou 

seja,  o  de  provocador  de  olhares  para  outras  dimensões  que a  escola 

acaba não contemplando quando se depara com a organização do seu 

projeto pedagógico,  quando seleciona conteúdos, metodologias, quando 

redireciona  currículos,  ou  quando  enfrenta  os  problemas  crônicos  da 

realidade escolar brasileira: a reprovação e o abandono.

Enfrentar essas questões requer capacidades de análise e de 

reflexão  contínuas,  sustentadas  por  bases  teóricas  consistentes,  que 

venham contribuir no sentido de ampliar o foco de leitura da realidade, de 

forma  que  outras  perspectivas  do  contexto  possam  ser  mais  bem 

compreendidas, permitindo assim o desvelamento das contradições e da 

complexidade do sistema escolar.

 O pedagogo deve ultrapassar o circuito escolar ao analisar as 

imbricações  que  formam  esse  modelo  de  escola  que  tanto  buscamos 

superar.  É fundamental buscar compreender mais profundamente como 

estão costuradas as políticas que orientam a organização dos sistemas de 

ensino e o que, enquanto jogo de interesses, representam as estruturas e 

as  bases  de  comando  do  sistema  educacional,  sejam  os  modelos  do 

sistema  de  governo,  sejam  os  modelos  editados  pela  sociedade 

capitalista.

Voltar-se para tais perspectivas é um processo que demanda 

compromisso com posicionamentos políticos mais claros, voltados para a 

defesa  de  uma  escola  pública  fortalecida  pela  consciência  crítica,  que 

consegue compreender as relações que estão configuradas pela sociedade 

capitalista. 

Como dar conta de entender a trama em que está inserida a 

instituição escolar? Como estão vinculadas ao capital as políticas públicas 

de educação? Que peso têm os organismos internacionais na definição e 

no direcionamento de tais políticas? Qual a percepção dos profissionais da 
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educação, mais especificamente dos pedagogos, a esse respeito? Ficam 

reféns  dessas  articulações  que  são  costuradas  além  dos  limites  e  do 

alcance da dimensão escolar?

Nesse  sentido,  não  há  alternativa  que  não  seja  a  de 

ultrapassar  os  limites  do  campo  escolar  e  buscar  compreender  as 

complexas  bases  em  que  estão  assentadas  as  diretrizes  políticas  que 

orientam o  sistema educacional  no  universo  social  capitalista.  Seguem 

algumas  análises  da  conjuntura  social  e  econômica  que,  certamente, 

revelam as causas e conseqüências de modelo perverso de organização e 

estruturação desta sociedade. 

O  ESTADO  BRASILEIRO  E  O  NEOLIBERALISMO1:  AS  NOVAS 

RELAÇÕES DO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO

Vivemos  um  novo  século,  marcado  por  mudanças 

significativas  no  plano  político-ideológico,  econômico-social,  ético-racial, 

educacional e cultural, o que constitui o que conhecemos como ofensiva 

neoliberal.

 Compreender  as  relações  que  constituem  o  modelo  que 

congrega os princípios  da organização econômica (o capitalismo)  deste 

momento histórico,  do ponto de vista de quem nele está inserido e de 

quem não conhece ou não vivenciou uma outra perspectiva de sociedade, 

certamente é um desafio infinitamente complexo, já que olhar a realidade 

sem outros referenciais comparativos, notadamente, limita a capacidade 

de  análise  crítica,  uma  vez  que  os  olhares  já  estão  viciados,  ou  não 

conseguem ultrapassar as armadilhas que seqüestram a perspicácia, que 

obstaculizam a análise de outras dimensões.

1 O neoliberalismo constitui-se num novo projeto do capitalismo para reconfigurar a 
hegemonia burguesa, expressando uma saída político-ideológica para assegurar a lógica 
de  intervenção  mercadológica  globalizada.  Sobre  esse  tema consultar,  entre  outros, 
GENTILI,  P.;  SILVA,  T.  T.  (Ogs.).  Neoliberalismo,  qualidade  total  e  educação. 
Petrópolis: Vozes, 1999.
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É interessante destacar que o capitalismo passa, no decorrer 

de  sua  história,  por  mudanças  cíclicas  na  sua  orientação  político-

ideológica.  Tais mudanças estão estruturadas em formas e modelos de 

organização dos meios de produção, controle e funcionamento das leis de 

mercado derivados de princípios liberais.  Historicamente tal  mecanismo 

expressa-se  no  mercantilismo2,  substituído  pelo  fordismo3 e  revigorado 

pelo toyotismo4.

Observamos que esse modelo neoliberal de pensar e organizar 

a economia faz com que outros aspectos da vida social e política sejam 

desconsiderados  e  não  entrem  nos  espaços  de  discussão  pública. 

Questões  tais  como  a  justiça  social,  a  igualdade,  a  democracia,  são 

deslocadas  para  os  focos  da   capacidade  produtiva,  da  eficiência,  da 

“criatividade”,  colocadas  como  requisitos  que  dão  acesso  a 

empregabilidade.

E ainda mais...

se  quisermos  compreender  as  estratégias  que  o  projeto 
neoliberal  no  Brasil  tem  reservadas  para  a  educação,  é 
importante também compreender que esse processo é parte 
de  um  processo  internacional  mais  amplo.  Numa  era  de 
globalização  e  de  internacionalização,  esses  projetos 
nacionais  não  podem  ser  compreendidos  fora  de  sua 
dinâmica internacional (GENTILI, 1999, p. 14). 

No plano político-ideológico observamos estratégias voltadas 

para  orientação  de  valores  que  garantem  a  lógica  sobre  a  qual  está 

assentado o capitalismo, ou seja, sobreposição do individual,  cultivo ao 

2 Tendência econômica em evidência por volta do século XVII, com enfoque no comércio 
e na exportação, que advogava a ação do Estado em favor da expansão do comércio. 
(Consultar www.cefetsp.br/edu/eso/globalizacao/libneolibcompa.html).
3 Padrão de organização e gerenciamento do trabalho que implica produção em massa e 
acumulação,  com  consumo  delineado  pelos  produtores.  Modelo  de  produção  que 
revolucionou a indústria  na primeira metade do século  XX. (Consultar,  entre outros, 
ALVES, 2005; NAGEL, 2007).
4 Novo padrão de acumulação com incremento das tecnologias de produção que amplia e 
diversifica os produtos, exige flexibilidade dos trabalhadores e promove a sedução para 
o  consumo  com  marketing.  É  a  expressão  da  mutação  e  da  racionalização  do 
capitalismo. Inicialmente foi identificado com o modelo japonês e a partir dos anos 80, 
com  a  crise  do  capitalismo  foi  por  ele  constituído  como  nova  forma  de  gestão  de 
mercadorias. (Ver referências da nota anterior).
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consumismo, superficialidade dos conhecimentos veiculados por meios de 

comunicação,  distorção  dos  fatos  históricos,  cultivo  a  hegemonia  de 

idéias, intolerância ao diverso, incitação velada à violência, intervenção na 

vida em nome da paz...

A  sociedade  é  configurada  pelo  valor  mercantil,  que  se 

constitui em parâmetro de interpretação não só das relações comerciais e 

econômicas,  mas  acima  de  tudo  como  critérios  de  interpretação  do 

mundo.  Cotidianamente  essas  relações  se  materializam  em 

comportamentos sectários, em políticas antidemocráticas que asseguram 

privilégios e criam cenários distorcidos.

Do  ponto  de  vista  econômico-social,  é  necessário 

compreender que as ações são orientadas pela lógica do mercado que 

causa  impacto  não  somente  na  produção/aquisição  de  bens  materiais, 

mas também na materialidade da consciência (Gentili, 2005). Com isso

Os  indivíduos,  na  medida  em  que  introjetam  o  valor 
mercantil e as relações mercantis como padrão dominante 
de interpretação dos mundos possíveis, aceitam – e confiam 
–  no  mercado  como  o  âmbito  em  que,  “naturalmente”, 
podem – e devem – desenvolver-se como pessoas humanas 
(GENTILI, 2005, p. 228).

É a lógica  de subordinação às leis  de mercado,  em que os 

indivíduos ficam reféns das ações de comprar, consumir, vender, sendo 

tratados  apenas  como  “consumidores”  e  percebendo  tal  estrutura,  tal 

prática, como processos “naturais”. A conseqüência é um estreitamento 

de sentido da vida, dos direitos humanos, o que acentua as desigualdades, 

já que as políticas sociais do Estado existem para assegurar a liberdade de 

mercado e não para assegurar os direitos igualitários na sociedade. 

As políticas sociais que deveriam garantir os direitos, a justiça 

social  têm  uma  fraca  participação  do  Estado,  ficando  a  cargo  da 

sociedade, de entidades, de organizações, de associações, de Igrejas, ou 

seja, de todo um conjunto de instituições descentralizadas, que assumem 

papel assistencialista. Essa prática é geradora de desigualdades, uma vez 
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que o Estado sai de cena para garantir a chamada “liberdade de mercado” 

e não assegura os direitos das maiorias. 

Nesse contexto de um Estado que não cumpre o seu papel 

social,  tendo  em  vista  a  concretização  de  uma  sociedade  mais 

democrática, faz-se oportuno acrescentar aqui as considerações de Betto 

(2008)  sobre  como  fazer  para  que  uma  sociedade  caminhe  por  “suas 

próprias  pernas”,  durante  entrevista  recente,  quando critica  o 

assistencialismo e pede reformas por "democracia econômica":

Só se pode "caminhar com as próprias pernas" quando se 
vive  num  país  cujas  estruturas  sócio-econômicas  não 
produzem  tanta  desigualdade  e,  portanto,  oferecem  à 
maioria  acesso  razoavelmente  igualitário  aos  direitos  de 
cidadania.  O  povo  brasileiro,  em  sua  maioria,  jamais 
"caminhará com as próprias pernas", sem ter que apelar ao 
poder  público,  às  instituições  filantrópicas,  ao  trabalho 
informal, à contravenção como o narcotráfico, enquanto não 
houver aqui reforma agrária e leis que, de um lado, impeçam 
que  se  criem  as  condições  de  miséria  e,  de  outro,  o 
enriquecimento  abusivo.  Não  temos  ainda  democracia 
econômica (BETTO, 2008, p. 01).

Além desses aspectos apontados, no que se refere às políticas 

do  modelo  neoliberal  de  organização  capitalista,  outras  evidências  de 

mecanismos  geradores  de  desigualdades  são  manifestadas  pelas 

contradições étnico-raciais. Algumas iniciativas atualmente voltadas para 

promover  os  direitos  de  camadas  da  população  historicamente 

discriminadas são resultados de lutas que ainda não contam com ações de 

instâncias governamentais, no sentido de combater as desigualdades no 

campo étnico-racial. Nessa dimensão também é evidente que as políticas 

de combate às discriminações estão atreladas a um modelo econômico 

que  assegura  privilégios  a  camadas  específicas  da  população.  A  má 

distribuição das riquezas e dos bens acarreta uma forte pressão sobre as 

camadas da população que não podem contar com a proteção do Estado, 

ficando excluídas da possibilidade de acesso ao conhecimento, à saúde, 

enfim, sem direitos básicos assegurados.

No plano educacional e cultural busca-se inferir uma visão de 

que  o  fracasso  escolar  ou  a  perda  da  identidade  cultural  é  de 
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responsabilidade  individual.  Ou  seja,  difunde-se  a  idéia  de  que  o 

desemprego,  a  pobreza  são  frutos  da  incompetência  e  da  falta  de 

empenho  de  cada  um,  ocultando  o  caráter  excludente  da  sociedade 

capitalista.

Cabe também destacar que é importante compreender como 

se  estruturam  as  relações  de  poder  e  de  administração  na  sociedade 

capitalista, configurada na dimensão chamada de globalização, que não é 

uma temática nova, mas, com o ritmo acelerado que adquiriu nas últimas 

décadas, merece uma análise aprofundada para compreendermos o seu 

alcance  e  como se  consubstanciam tais  relações  de  poder  no  sistema 

capitalista. 

De acordo com Bruno (1997), a partir da Segunda Guerra, o 

mundo passa por transformações que promovem a internacionalização da 

economia.  Esse processo se dá inicialmente,  de um lado,  em nome da 

reconstrução das economias dizimadas pelas guerras (Europa, Japão) e, 

por  outro,  sob  a  influência  dos  Estados  Unidos,  que  legitima  sua 

supremacia  em  nome  da  segurança  contra  o  “comunismo”  da  URSS. 

Durante décadas vêem-se então dois agentes que centralizam a regulação 

das ações políticas e econômicas no mundo: de um lado o bloco da URSS e 

de  outro  o  bloco  sob  influência  norte-americana.  E  para  assegurar  a 

concentração de capital  vários  organismos internacionais  foram criados 

para promover a inter-relação dos governos e das instituições, tais como: 

ONU, FMI, GATT, BIRD etc.

A  evolução  e  a  aceleração  da  concentração  de  capital  vão 

revelando,  a  partir  dos  anos  oitenta,  novas  formas  de  relação  que 

minimizam o papel  do Estado como único  articulador  da economia.  As 

empresas passam a exercer, além das funções econômicas, também as 

funções políticas,  o  que configura uma reorganização das relações que 

ultrapassam os espaços governamentais. 

Bruno (1997) chama a atenção para a necessidade de se fazer 

a distinção dos termos que são comumente integrados ao vocabulário: 

multinacional, internacional e transnacional. 
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Segundo a autora, multinacional se refere à “multiplicidade de 

nacionalidades em inter-relação”; o termo internacional é empregado para 

“designar  o inter-relacionamento entre  várias  nações”  (Bruno,  1997,  p. 

17-18).  Esses  dois  termos  pressupõem  a  existências  das  nações  e  de 

soberanias.  Já  o  termo  transnacional  ultrapassa  a  dimensão  da 

nacionalidade.  A  internacionalização  da  economia,  antes  chamada  de 

globalização, agora diferencia-se pelo

fato de ser um processo de integração mundial, que já não 
integra  nações  nem  sistemas  econômicos  nacionais,  mas 
conjuga a ação dos grupos econômicos entre si e no interior 
de cada um deles. A internacionalização do capital alcançou 
um  estágio  superior  e  transformou-se  em 
transnacionalização (BRUNO, 1997, p. 20).

Observa-se então que o capital dribla as crises, recompõe-se e 

reaparece no quadro da economia com novas estratégias para garantir a 

hegemonia  econômica  e  política.  Grandes  setores  produtivos  se 

concentram  e  investem  em  regiões  mais  desenvolvidas  do  planeta, 

enquanto que as regiões menos rentáveis e com pouca tecnologia ficam à 

margem, pois não têm competitividade.

Isso  nos  revela  que  numa  economia  transnacional  as 

condições sociais, as formas de exploração no trabalho continuam sendo 

reproduzidas e recriadas, agora sob um outro comando, uma estrutura de 

poder que ultrapassa as fronteiras das nações, quer dizer: “as diferenças 

já  não  são  mais  estabelecidas  entre  países,  mas  entre  setores 

econômicos” e com isso “as fronteiras que hoje efetivamente contam são 

as fronteiras sociais” (BRUNO, 1997, p. 21).

Esse  cenário  da  esfera  econômica  redimensiona  todas  as 

formas de relações sociais. O poder está cada vez mais concentrado nos 

grandes  grupos  econômicos  que  ditam  as  regras  e  os  princípios  que 

conduzem  a  trajetória  da  sociedade,  desconsiderando  o  Estado  e 

enfraquecendo até os organismos internacionais.

Ainda citando as  considerações de Bruno  (1997)  há que se 

colocar os aspectos considerados pela autora como pólos de abrangência 
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e de articulação política  da economia,  com reais  poderes,  embora não 

reconhecidos  juridicamente.  São  eles:  grandes  grupos  econômicos  que 

concentram  poder  de  decisão;  organismos  internacionais  que  são 

interlocutores  das  grandes  empresas  e  não  mais  diretamente  de 

governos; organismos políticos e administrativos que estão atrelados aos 

interesses  dos  grandes grupos;  redução da  participação das  atividades 

das centrais sindicais as lutas e reivindicações dos trabalhadores. 

Cabe  então  refletir,  a  partir  da  compreensão  de  que  as 

relações de poder e de administração apresentam-se reorganizadas, sobre 

como  essa  tendência  atinge  as  relações  de  trabalho  e  o  sistema 

educacional dos países, especialmente os periféricos.

AS  RELAÇÕES  DE  TRABALHO  E  O  SISTEMA  EDUCACIONAL  NA 

SOCIEDADE TRANSNACIONAL

Para  consolidar  as  estratégias  do  capitalismo  e  manter  a 

hegemonia da burguesia são pensadas formas e meios de adequação das 

relações de trabalho que dêem sustentação ao projeto transnacional. Tal 

ideologia, originada do sistema taylorista-fordista, agora reconfigurada no 

modelo  toyotista  de  produção,  exige  inovações  que  mobilizam  formas 

subjetivas  de  gestão  da  produção.  Cada  vez  mais  o  capital  exige  dos 

trabalhadores  habilidades  que  envolvem  além  das  capacidades 

profissionais  aspectos  psicológicos,  questões  de  valores,  ou  seja,  da 

subjetividade humana, aspectos esses analisados por Alves (2005). Dessa 

forma, 

na etapa de acumulação flexível5,  surge uma nova atitude 
problemática  do  sujeito  para  consigo  mesmo  através  da 
relação com seu próprio corpo.  É parte da experiência de 
novas subjetividades complexas problemáticas.  Altera-se o 
tráfico corpo-mente, com o toyotismo tendendo a dissolver a 
antiga atitude disciplinar que o corpo apresentava no modo 

5 O termo refere-se à capacidade de se mover no tempo e no espaço,  característica 
exigida do trabalhador na sociedade pós-moderna. Flexível é o trabalhador polivalente, 
multifuncional, integrado ao sistema produtivo.
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de organização taylorista-fordista. Na verdade, o corpo não 
se emancipa da disciplina do capital, mas constitui-se uma 
nova  relação  psicocorporal,  que  busca  preservar  um 
componente essencial das sociedades do capital, sejam elas 
modernas  ou  pós-modernas:  um  corpo  útil,  produtivo  e 
submisso (ALVES, 2005, p. 421-422).

Nessa  perspectiva,  o  toytismo6,  na  sua  trajetória  de 

consolidação  da  hegemonia  capitalista,  “tende  a  promover  um  agudo 

investimento  na  captura  da  subjetividade,  aprofundando  os  nexos 

fetichistas e ‘estranhados’ do capital”. Mas “a categoria da subjetividade é 

problemática, pois pressupõe o ‘sujeito autônomo’, (...) que é uma ficção 

burguesa” (ALVES, 2005, p. 420).

Nessa nova etapa de acumulação flexível,  surge uma outra 

forma de relação e de compreensão do sujeito com o mundo do trabalho e 

consigo  mesmo.  É  comum  nas  empresas,  por  exemplo,  programas, 

experiências de ginástica no trabalho, onde em nome da “qualidade de 

vida” utilizam-se técnicas que amenizam o índice de doenças, com isso 

oculta-se a exploração dos trabalhadores e a intensificação das rotinas de 

trabalho.  Acrescente-se  ao  desgaste  físico  do  trabalho  a  pressão 

psicológica  que tende a produzir  efeitos mais  complexos na saúde dos 

trabalhadores,  com  a  proliferação  do  estresse,  lesões  por  esforço 

repetitivo  e  outras  doenças  de  natureza  psicossomáticas.  São também 

fenômenos  da  nova  estrutura  de  produção  a  constante  pressão  pela 

ameaça de desemprego, já que a polivalência é uma característica exigida 

na  rotina  da  empregabilidade,  o  que  certamente  contribui  para  a 

alienação.

Outro ponto a ser observado na materialização da hegemonia 

capitalista é, como assinala Frigotto (2005), o avanço e as mudanças das 

forças produtivas com o apoio da ciência, da técnica e da tecnologia, que 

não contribuem para socializar a produção. O autor assinala que...

O  trabalho,  a  ciência,  a  técnica  e  a  tecnologia,  sob  o 
capitalismo, deixam de ter centralidade como produtores de 
valores  de  uso  para  os  trabalhadores  –  resposta  a 

6 Para maior aprofundamento nessa temática, consultar os escritos de Giovanni Alves 
disponíveis em www.giovannialves.org .
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necessidades  vitais  desses  seres  humanos  –  e  se 
transformam em meios de produzir alienação e a ampliação 
do  capital  dos  proprietários  privados  dos  meios  e 
instrumentos de produção (FRIGOTTO, 2005, p. 248).

Observa-se  que  o  cenário  da  economia  internacional 

apresenta um núcleo de países em que há alto investimento em educação, 

ciência  e  tecnologia,  onde  se  concentram  as  produções  e  inovações 

científicas  que  geram  novas  fontes  e  métodos  de  produção.  Em 

contrapartida, há outro núcleo de países, chamados periféricos, que não 

investem  em  ciência  e  pesquisa,  não  viabilizam  projetos  com  custos 

significativos,  o  que  acaba  gerando  dependência  das  economias 

altamente desenvolvidas,  trazendo sérios  danos para a  sociedade.  Isso 

gera o que poderíamos chamar de dependência escravista, já que não há 

preocupação com as bases de ampliação da produção científica, técnica e 

tecnológica,  nem  com  a  escolarização  básica  e  a  formação  técnico-

profissional da maioria dos trabalhadores, o que significa a precarização 

do trabalho e a intensificação da economia informal. 

O  Brasil  se  enquadra  nesse  cenário  periférico.  Refém  do 

ideário  neoliberal,  sem  reformas  sociais  de  base,  sem  investimentos 

substanciais  em  educação,  ciência  e  tecnologia,  opta  pela  cópia  da 

tecnologia  e  da  ciência  de  outros  países,  não  possibilitando  o 

desenvolvimento para o trabalho mais complexo. Dessa forma, delineia-se 

o perfil  da sociedade brasileira:  concentração de renda e aumento dos 

ganhos do capital; ampliação das camadas da população que sobrevivem 

das  formas  precarizadas  de  trabalho,  do  trabalho  supérfluo,  ou  então, 

dependem de programas e políticas assistencialistas.

Nesse sentido, Gentili (2005) aponta que a distância entre os 

que têm e os que não têm acesso às melhores funções no mercado de 

trabalho tende a aumentar visto que

a  educação  para  o  emprego  pregada  pelos  profetas 
neoliberais,  quando  aplicada  ao  conjunto  das  maiorias 
excluídas,  não  é  outra  coisa  senão  a  educação  para  o 
desemprego  e  a  marginalidade.  Reduzir  e  confinar 
cinicamente  a  educação  a  uma  propriedade  que  só 
potencializa o acesso ao trabalho é nos resignarmos a sofrer 
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uma nova  forma de  violência  em nossas  sociedades  não-
democráticas (GENTILI, 2005, p. 249). 

A  educação  faz  parte  do  discurso  da  classe  dominante, 

contudo,  na visão mercadológica,  a qualidade é um bem, um atributo, 

uma propriedade que só pode ser conquistada pela competição, conforme 

os princípios da regulação de qualquer mercado. E assim cabe indagar:

Que  tipo  de  projeto  de  educação  escolar  e  de  formação 
técnico-profissional  é necessário  para uma sociedade que, 
ao  mesmo  tempo,  moderniza  o  arcaico  e  convive  com  o 
atraso  de  determinados  setores,  a  hipertrofia  do  trabalho 
informal,  a  precarização  do  trabalho  formal  e  o 
analfabetismo? Esses fenômenos não foram impeditivos ao 
tipo  de  desenvolvimento  protagonizado  pela  classe 
dominante. Pelo contrário, o seu projeto de desenvolvimento 
se  ergueu  a  partir  da  desigualdade  e  se  alimenta  dela 
(FRIGOTTO, 2006, p.263).

O  significado  de  todo  esse  contexto  de  expropriação  e 

alienação das camadas que trabalham e são excluídas está vinculado à 

função social da escola, que não tem levado os alunos a perceberem a 

realidade de forma crítica, de forma a instrumentalizá-los intelectualmente 

para  a  superação  da  forma  de  organização  social  que  favorece  a 

alienação. É importante que se focalize o papel  principal  da escola:  “a 

formação de cidadãos atualizados,  capazes de participar  politicamente, 

usufruindo daquilo que o homem histórico produziu, mas ao mesmo tempo 

dando  sua  contribuição  criadora  e  transformando  a  sociedade”  (PARO, 

1999, p.113-114). 

Assim, a revolução do capital exige a readequação do ensino, 

que não mais se efetiva somente na escola. A escola tem deixado de ser o 

espaço único de formação. Outras instâncias vêm cumprindo esse papel, 

dando conta de atender aos interesses do capital.  A tese da educação 

geral, defendida por muitos, e o desmonte ou a não opção pela formação 

dos trabalhadores com maior base de princípios científicos acabam por 

negar a possibilidade de inserção no mundo do trabalho e de acesso ao 

conhecimento científico,  filosófico,  enfim,  partilhar  dos bens produzidos 
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pela humanidade, sejam bens materiais, ou intelectuais, ou seja, aquilo 

que se refere ao direito de uma vida digna.

ESCOLA PÚBLICA: CONJUNTURA NACIONAL, ASPECTOS POLÍTICOS, 

SOCIAIS E IDEOLÓGICOS

O  Brasil  ainda  não  deu  conta  de  construir  um  sistema 

educacional que atenda às características e às necessidades de todo o seu 

povo. Mesmo nas últimas décadas com as políticas de inserção de todas 

as crianças na escola,  tais medidas não foram suficientes para superar 

práticas e modelos que asseguram privilégios a alguns setores e deixam 

de atender aos legítimos interesses da maioria da população. 

A dependência histórica  a modelos e linhas de pensamento 

ditadas  por  organismos  internacionais  ainda  estão  muito  presentes  na 

orientação das políticas  públicas que conduzem o sistema educacional. 

Essas tendências revelam um caráter simplista de se considerar a ação 

educativa. A visão que predomina é o caráter mercadológico da educação, 

não  colocando  em  primeiro  plano  a  formação  do  cidadão  e  não  lhe 

garantindo  os  direitos  humanos  e  sociais.  Com  isso,  o  conhecimento 

científico  é  desprestigiado  e  a  formação  aligeirada,  precarizada  ocupa 

espaços cada vez mais significativos nas instituições que se destinam à 

formação dos jovens e adultos.

Esse  modelo  excludente  e  simplista  de  consideração  do 

sistema educacional tem criado alguns equívocos no que se refere, por 

exemplo, a culpabilizar os professores pelo fracasso da escola. Assim,

Na  oratória  da  incompetência  dos  professores  e  de  seus 
métodos,  o novo discurso para o “desenvolvimento” lança 
mão, de imediato, dos avanços da informática, da internet, 
da telemática, da comunicação móvel, identificando-os como 
saltos  de  qualidade  inerentes  à  “sociedade  do 
conhecimento”,  que  exigiriam,  substancialmente,  novos 
conteúdos e novas formas de atuação dentro da escola. Esse 
discurso  simplificado,  apontando  significativamente  para  a 
revolução dos meios de comunicação, reforça os argumentos 
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relativos  à  guerra  ao  passado,  tanto  acentuando  a 
impropriedade  dos  conhecimentos  dos  “arcaicos 
professores”  como  pondo  em  realce  a  “violência 
metodológica” por eles empunhada (NAGEL, 2007, p. 36). 

A  partir  dessa  justificativa  são  apontadas  alternativas  de 

solução para tais responsabilidades, como a da formação de professores a 

distância, que coloca nessa modalidade o remédio para os problemas da 

formação dos profissionais da educação. Dessa forma, encontramos nos 

últimos  governos  portas  escancaradas  para  o  surgimento  de  um  filão 

empresarial: a abertura de “escolas”, sem compromisso com a qualidade, 

que  se  utilizam  desse  espaço  de  mercado  e  “seduzem”  camadas  da 

população  excluídas  da  possibilidade  de  competir  na  seleção  para  o 

ensino  superior  público,  que  acabam  ficando  reféns  desse  mercado 

oportunista de formação de professores.

São poucas as instituições com projetos sérios que priorizam 

uma formação mais consistente. O que comumente observamos é uma 

fábrica de diplomas, soltando no mercado de trabalho profissionais pouco 

qualificados  que  continuarão  excluídos,  uma  vez  que  terão  poucas 

chances de “empregabilidade”, de competitividade na profissão, que é a 

lógica de mercado também na área educacional.

O que se observa é a ausência da oferta pública de formação 

básica  e  continuada  para  os  professores  e  a  não  disponibilização  de 

recursos  suficientes  para  suprir  as  carências  materiais  e  de  recursos 

humanos nas escolas. Dessa forma, há parte dos recursos públicos que 

são  disponibilizados  para  a  iniciativa  privada,  que  nem  sempre  tem 

transparência  na  aplicabilidade  de  tais  recursos,  além  de  não  ser 

submetida a qualquer forma de acompanhamento ou de avaliação dos 

cursos ofertados, tampouco de seus resultados, o que retarda o avanço e 

a consolidação de políticas de democratização da educação.

Nessa linha de enfrentamento das questões da formação e da 

capacitação de professores, observa-se uma ênfase nos últimos anos nos 

cursos  de  formação  a  distância.  Geralmente,  tais  cursos  fragilizam  o 

acesso aos princípios clássicos do conhecimento, da ciência em geral e da 
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ciência  pedagógica,  quais  sejam:  a  não  apropriação  consistente  das 

teorias  e  dos  patrimônios  históricos  do  conhecimento  em geral  e  das 

ciências educacionais,  além de compreensão superficial  da natureza do 

conhecimento;  pouco  domínio  dos  mecanismos  e  de  metodologias  de 

ensino e a análise crítica do contexto social e escolar fragmentada. Isso, 

certamente,  resulta  numa  superficialidade  nas  formas  de  tratar  e  de 

considerar  não  só  o  processo  de  ensino  e  de  aprendizagem,  como,  e 

acima  de  tudo,  de  compreender  o  ideário  político-ideológico  a  que 

estamos submetidos, tendo em vista a luta por formas de superação de tal 

realidade. 

É necessário salientar que a modalidade a distância, por si só, 

não pode dar conta, ou garantir a consistência do processo de formação 

de profissionais  da educação,  já  que não oportuniza  aos  mesmos uma 

relação  mais  profunda  e  integrada  com  os  conhecimentos  que  estão 

consolidados  como  base  teórica  capaz  de  assegurar  o  exercício  da 

profissão; além de não promover a vivência acadêmica como momento 

específico  daquele  aluno  em  formação,  elementos  reconhecidamente 

fundamentais  para  a  constituição  mais  fortalecida  do  ato  de 

ensinar/educar.  Acreditamos  que  tais  programas  são  válidos  como 

alternativas  para  complementar/aprofundar  a  formação  docente  e  não 

como modalidade que assegura a um profissional da educação todas as 

especificidades vistas como inerentes e necessárias para a compreensão 

da natureza do processo educativo.

Caem sempre  por  terra  as  perspectivas  que  apontam para 

outras possibilidades no que se refere à reorientação das políticas que 

devem assegurar a conquista de um outro modelo de gestão da educação 

pública, um modelo que é historicamente perseguido pelas organizações, 

sindicatos que representam os anseios de todos que lutam por melhoria 

da qualidade da educação brasileira.

Cabe aqui ressaltar, também, que os atuais programas criados 

pelo MEC são ainda tímidos, insuficientes e pouco significativos. Da forma 

como  estão  configurados  e  os  parcos  recursos  de  que  dispõem, 
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certamente não trarão as mudanças que tanto se anseia e se necessita no 

meio educacional, principalmente para aqueles que têm apenas a escola 

como espaço que poderia ajudá-los na aquisição dos conhecimentos e na 

conquista da cidadania.

Observa-se,  por  exemplo,  no  PDE7,  no  âmbito  do  MEC,  um 

programa  de  formação  a  distância  pela  UAB  (Universidade  Aberta  do 

Brasil)  que  credencia  instituições  públicas  de  ensino  superior  a 

implementar cursos de graduação e de pós-graduação e ainda a formação 

continuada  aos  professores  que  atuam  nas  escolas  públicas.  Vê-se, 

portanto,  um  programa  que  não  ataca  de  frente  a  problemática  da 

profissionalização docente no país. 

Quem  trabalha  com  educação  tem  necessariamente  que 

compreender o projeto de sociedade que está arquitetado pelo modelo 

capitalista  de  gestão.  Termos  como  autonomia,  criatividade, 

contextualização, diversidade...., que carregam uma credibilidade e uma 

valorização  no  meio  educacional,  são  utilizados  comumente  como 

“comandos” que seduzem e estimulam a capacidade de assimilação e de 

inserção nos modismos, ou seja, nas linhas “politicamente corretas” de 

comportamento e de atuação,  o que significa estar em consonância, não 

destoar daquilo que está pré-determinado como o caminho a ser trilhado. 

Tais  palavras,  que freqüentemente  fazem parte  do  nosso  discurso  são 

certamente “verdades” que integram nosso cotidiano, assimiladas muitas 

vezes de documentos veiculados por órgãos que gerenciam a educação.

Esses  jargões  são  como  o  canto  da  sereia:  você  ouve,  é 

embalado, mas não sabe de onde vem nem como se constitui. Ou seja, 

muitas  vezes  embarcamos  em  propostas  as  quais  não  conhecemos 

profundamente,  pois  no  cotidiano  de  nossa  vida  profissional  há  pouco 

espaço e  tempo para  estudo,  para  reflexão a  fim de compreendermos 

mais  profundamente as implicações teórico-científicas do conhecimento 

produzido. 

7 PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação – programa do governo federal que 
inclui várias ações destinadas a melhoria do sistema educacional brasileiro. Disponível 
em www.mec.gov.br. 
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E O PEDAGOGO NESSA HISTÓRIA? 

Não  temos  a  pretensão  de  colocar  o  pedagogo  como  o 

“salvador da escola” nesse contexto crítico da sociedade e da educação 

brasileira. Contudo consideramos que ele deve ultrapassar os limites de 

sua investigação crítica, contribuir com reflexões não só das dimensões e 

das finalidades específicas da escola, mas, acima de tudo, trabalhar para 

que todos se integrem e se comprometam politicamente com as questões 

da escola brasileira como um todo.

O  Pedagogo,  fazendo  análise  da  conjuntura  nacional  e 

internacional, compreendendo como se articula a gestão do capitalismo, 

promoverá no contexto escolar uma prática reflexiva contínua a fim de 

que  todos  tomem  mais  consciência  sobre  como  se  processam  os 

mecanismos que estruturam o modelo sócio-econômico capitalista em que 

estamos inseridos, para assim entendermos como todas as contradições 

desse modelo atingem a escola.

A tomada de consciência das circunstâncias em que vivemos 

são os primeiros passos no sentido de construir alternativas coletivas de 

luta  e  de  combate  à  hegemonia  e  à  desigualdade  geradas  pelas 

contradições advindas desse formato de organização da produção. 

Embora seja uma tarefa complexa, é na escola que poderemos 

dar um salto na qualidade da intervenção que deve ser arquitetada para 

unificar a luta contra a lógica da exclusão.  O espaço escolar é o lugar 

propício  para  se  abrir  o  debate  sobre  problemas  que  precisam  ser 

enfrentados, sobre a importância de se desenvolver o pensamento crítico 

para inverter a lógica conjuntural.
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Cabe, então, ao pedagogo, provocar essas mudanças, já que 

ele  se  situa  numa  dimensão  mais  ampla  na  escola:  ele  transita  nas 

diferentes  instâncias  da  instituição  e  isso  lhe  dá  possibilidades  de 

descortinar  as  políticas  sociais,  as  políticas  educacionais,  engendrando 

novos patamares de análise e de compreensão da realidade para ir em 

direção a um projeto coletivo de superação desse modelo excludente de 

sociedade.

Diante  do  que  já  foi  explicitado,  é  necessário  reafirmar  o 

quanto se pode avançar no enfrentamento dos problemas se a escola se 

der conta de que o seu espaço vai muito além de suas paredes e muros, 

que existem circunstâncias muito além do que se percebe e que precisam 

ser explicitadas para que se dê conta de lutar para superá-las.    

O pedagogo deve ser o articulador na escola de estratégias de 

trabalho  que  ultrapassem  as  dimensões  de  conteúdos,  ampliando  a 

compreensão do panorama social e político que configura a natureza do 

trabalho,  do  conhecimento,  da  finalidade  da  vida  profissional,  das 

necessidades pessoais e das demandas da coletividade.  É imperativo que 

as  suas  ações  e  as  dos  demais  profissionais  da  educação  estejam 

comprometidas com “... uma escola que, acima de tudo, concorra para a 

apropriação  de  valores  de  cidadania  e  o  desenvolvimento  de 

comportamentos  compatíveis  com  a  colaboração  recíproca  entre  os 

homens, para além das leis naturais de mercado” (PARO, 1999, p. 116). 

Trata-se  de  potencializar  um  crescente  reposicionamento 

frente aos apelos do ideário neoliberal que são antagônicos à natureza de 

uma sociedade mais democrática, mais dialógica, voltada, portanto, para 

um outro perfil de formação humana.
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