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Introdução  

 

A temática deste propôs-se a levantar e discutir os elementos decorrentes da formação 

inicial que impactam o trabalho docente. Definiu-se como recorte temporal os anos 1990, 

contexto de consumação do estado neoliberal.  O estudo tem como questão de provocação a: 

Quais são os elementos – decorrentes do modelo de formação nas universidades – que 

impactaram no trabalho docente? Este norteou a escolha do referencial bibliográfico que 

compôs a análise que resultou no presente estudo. Desta forma, estabeleceu-se como hipótese, 

que as políticas públicas para a formação docente, pressionadas pela tendência mercadológica 

imposta pela sociedade neoliberal acabaram por influenciar na precarização do trabalho do 

professor. 

Trata-se da tentativa de compreender a relação entre sociedade, Estado, políticas de 

formação docente e trabalho docente, e, entender o contexto dessa relação contraditória que 

finda-se em processo de precarização do trabalho do professor, impulsionando mudanças na 

política de formação inicial e acarretando comprometimento da melhor qualidade de trabalho 

do professor. No contexto das políticas educacionais contemporâneas, a formação docente 

assumiu foco mercadológico, fator esse que acabou por precarizar o trabalho do professor.  

 A pesquisa é bibliográfica, de caráter qualitativo, desenvolvida por meio do 

levantamento de literatura, leituras, resumos e fichamentos. Material que subsidiou a escrita 

do projeto e o texto final. Enfim, o trabalho foi pensado para compreender as contradições 

políticas existentes na formação de professores e que acarretam a precarização do trabalho 

docente.  

 



Relação Histórica e Ontológica entre Trabalho e Educação  

 

Ao analisar o trabalho numa dimensão mais abrangente, Marx (1964), defende que o 

conteúdo definidor da essência humana reside no trabalho. É pelo trabalho que o homem 

produz a si mesmo, a realidade e a cultura que a representa. Ao modificar sua natureza para 

sobreviver, o homem cria o trabalho, e cria a si mesmo: humaniza-se.  

 

Diferentemente dos outros animais que têm sua existência garantida pela 
natureza bastando-lhes adaptar-se a ela para sobreviver, o homem necessita 
fazer o contrário. Precisa agir sobre a natureza transformando-a e ajustando-
a as suas necessidades. Em lugar de adaptar-se à natureza, tem de adaptá-la a 
si. E esse ato de agir sobre a natureza transformando- a é que se chama 

trabalho (SAVIANI, 2005a, p.11). 

 

 

Segundo Marx (1964), trata-se da dinâmica dialética que produz alterações também no 

homem. Assim, define o trabalho como uma condição do ser do homem. O homem intervém 

intencionalmente na natureza modificando-a para garantir sua sobrevivência física e social e 

por meio desta intervenção na natureza é que o homem se humaniza: faz-se homem. 

Diante da demanda por aprender a produzir a sua existência, a ação do homem 

engendra a formação de si mesmo, o que se constitui em processo educativo. Partindo desse 

pressuposto, no processo de fazer-se homem, a transferência da essência sistematiza-se como 

processo educativo necessário. Trata-se da condição do trabalho não material que adquire 

caráter imperativo na vida social e individual.  

Sendo assim, “a origem da educação coincide com a origem do próprio homem” 

(SAVIANI, 2005b, p. 246). Ela repercute-se no do ato de aprender, que diferentemente da 

escolarização, concebida como processo da transmissão do saber sistematizado, aprende-se 

por meio da experiência e convívio coletivo. A garantia da existência humana demanda 

aprender a agir sobre a natureza, sobre si mesmo e na relação com os iguais na condição 

humana. Ou seja, é imperativo que o homem seja educado. Diferentemente do trabalho 

material (labor que exige a força braçal do homem, e que também resulta na produção de 

saber), todo o processo educacional materializado na produção do saber situa-se na categoria 

de trabalho não-material (trabalho cognitivo e intelectual), de forma que o produto não se 

separa do ato de produção. Essa é uma condição inerente ao homem. 

Esse quadro histórico da atividade do homem, do tornar-se humano, por meio do 

trabalho, e concomitantemente, por meio do processo educativo, permeia todos os períodos 



sociais da história. Entretanto, conforme o modo de produção, o conceito de trabalho e sua 

relação com a educação repercutem modificações significativas. No modo de produção 

comunal, na sociedade primitiva, o trabalho e os bens dele decorrentes eram coletivamente 

divididos, assimilados e transmitidos para as gerações posteriores. Já na sociedade feudal, 

produzia-se para atender às necessidades de consumo – economia de subsistência-, e na 

medida em que essa produção excedesse às necessidades de consumo, podia ocorrer algum 

tipo de troca. A própria produção e a troca constituíam-se em ato educativo.  

O avanço das forças produtivas intensificou o desenvolvimento da economia 

medieval, gerando uma produção excedente o que ativou o comércio e transpôs para uma 

sociedade de mercado, onde a troca determina o consumo, dando origem à sociedade 

capitalista. Na sociedade capitalista, o sentido do trabalho muda, ele passa a ser uma atividade 

laboriosa e explorada pelo capitalista como meio de lucratividade e vantagens. O trabalho 

passa a ser, portanto, a expropriação da força humana, do produto do trabalho, e da cultura. 

No processo histórico, toda vez que o produto do trabalho não estorna ao trabalhador, 

produz-se sua alienação em detrimento da essência de sua natureza definida em sua atividade 

vital. A atividade produtiva converte-se em sacrifício imposto ao trabalhador na realização de 

lucro. Assim, o trabalho implica um processo de desumanização, em que se dá uma alteração 

na própria essência do homem, que adquire a condição de mercadoria. Portanto, o trabalho 

perde sua condição de princípio criativo da existência humana, e, é convertido, em elemento 

de degradação e de escravização do trabalhador (SAVIANI, 2005b, p. 232). 

Ao tempo da sociedade capitalista, a educação vem contribuindo para a reprodução 

desta sociedade e relações de classes, uma vez que tende a refletir a sociedade que a produz 

(ORSO, 2008). “Essa forma de educação corresponde a essa sociedade, que tem na alienação 

da força do trabalho e, consequentemente, na alienação da consciência um meio de se 

reproduzir e se perpetuar” (ORSO, 2008, s.p). O capitalismo assume duas posições clássicas, 

a concorrencial (paradigma da liberdade econômica, da eficiência e da qualidade) e a 

estatizante (paradigma da igualdade), que se revezam e orientam historicamente a sociedade, 

o que inclui também a educação (LIBÂNEO, 2003, p. 84-85). 

O paradigma da igualdade defende as mesmas oportunidades para todos como ideal de 

uma sociedade moderna, democrática e científica. Assim, a igualdade de acesso ao ensino se 

justifica na universalização deste, pela ampliação quantitativa do acesso à educação. O que 

está posto como fundamento é o máximo desenvolvimento individual e a adaptação social 

conforme a inteligência e capacidade (seleção natural) (LIBÂNEO, 2003, p. 90-92). 



Já o paradigma da liberdade econômica, da eficiência e da qualidade, acentua a 

relevância da iniciativa privada no sistema produtor de mercadorias, eficiência e qualidade de 

produtos e serviços como critérios para reger a concorrência de mercado e definir o grau de 

competitividade de cada empresa. Reordena a ação do Estado, limitando suas políticas 

públicas, ente as quais a educação. Nesse contexto, o discurso da eficiência e qualidade acaba 

e justifica-se no Estado falido, incompetente administrativamente e financeiramente e 

transfere o ensino para iniciativa privada, que prima pela eficiência e qualidade, acirrando o 

mercado competitivo e mercadológico (LIBÂNEO, 2003, p. 92-95). 

A universidade brasileira é herdeira desses arranjos políticos e econômicos. “Na 

perspectiva de reestruturação capitalista em curso, a universidade administrada passa a ser 

entendida como locus da formação de profissionais” (DOURADO, OLIVEIRA e CATANI, 

2003, p.19), a formação do indivíduo para produzir mais e melhor.  

Produto e mecanismo do modo de produção capitalista, mormente em sua versão 

urbana industrial-info-tecnológica, a escola contemporânea tem sido inserida em reformas, 

que visam adaptar a escola aos objetivos econômicos e políticos-ideológicos de sobrevida do 

Capital, como parte de readequações mais amplas quem abarcam Estados e conglomerados de 

Estados. Neste trabalho tratamos da readequação do Estado e consequentemente de suas 

instituições e funções, notadamente as sociais, que se deram a partir dos anos 1990, e que, no 

campo da educação, visam adaptar a escola aos objetivos econômicos e políticos-ideológicos 

do projeto societário de âmbito mundial para a periferia do capitalismo na nova etapa do 

capitalismo monopolista (NEVES, 2006, p. 81).  As expressões se deram em políticas 

educacionais consignadas na difusão do discurso da qualidade total. 

 

Esse entendimento levou os países da América Latina e, particularmente, o 
governo brasileiro, durante a década de 1990, a promover uma ampla 
reforma educacional, que incluiu a educação superior. Foram implementados 
políticas e mecanismos que intensificaram os processos de mercantilização 
da produção do trabalho acadêmico e da gestão universitária, 

consubstanciando uma metamorfose nas instituições de ensino superior 
(IES), particularmente na rede pública federal, visando adequá-las e ajustá-
las ao paradigma gerencialista adotado na reforma do Estado e à lógica de 
privatização e mercantilização de bens e serviços acadêmicos (DOURADO, 
OLIVEIRA e CATANI, 2003, p.20). 
 

 

O Estado adotou uma administração descentralizada, passou as matérias que até então 

lhe eram pertinentes para outros níveis e adotou a postura de Estado-Regulador-Avaliador, 

passando a normatizar e orientar condutas, controlando o sistema através de resultados 



testados por meio de variados instrumentos de medida. Em decorrência dessa reforma, o 

Estado, a partir de então, se responsabilizou diretamente pela concepção da formação técnica 

e ético-política das massas trabalhadoras (educação básica), e, dividiu com a iniciativa 

privada a formação técnica e ético-política do trabalho qualificado (educação superior).  

 

Na era da globalização, o Banco Mundial/BIRD, deslocou a educação para 
esfera econômica, onde a esfera educacional é uma das condicionalidades 
impostas pelo ajuste. As políticas educacionais da América Latina, sob as 
teses da descentralização e autonomia, inscrevem-se nos processos propostos 
pelo projeto neoliberal. (FIGUEIREDO, s.d., p.06). 

 

 

Para melhor compreensão, bem como para entender as Políticas Públicas e sua função 

na sociedade, impõe-se diferenciar e estabelecer as relações entre Estado e Governo. Nesse 

sentido Höfling (2001) define o [...] Estado como conjunto de instituições permanentes […] que 

possibilitam a ação do governo; e o Governo, como conjunto de programas e projetos que partem da 

sociedade (políticos, técnicos, organismos da sociedade civil e outros) […] e desempenha as funções 

de Estado por um determinado período.” (HÖFLING, 2001, p. 31), e segundo necessidades 

imperativas considerando o teor dos conceitos, políticas públicas referem-se a ações por meio das 

quais o Estado repercute um projeto de governo voltado para setores específicos da sociedade. Neste 

sentido, as políticas públicas tem sua essência definida na condição de desenrolar propostas de 

diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico.  

Assim, a educação faz parte de uma política pública social que o Estado utiliza para a 

manutenção das relações sociais. “O processo de definição de políticas públicas para uma 

sociedade reflete os conflitos de interesses, os arranjos feitos na esfera do poder que 

perpassam as instituições do Estado e da sociedade como um todo” (HÖFLING, 2001, p. 38).  

 Discutir as políticas públicas em uma sociedade, onde acumulação de capital é o 

princípio norteador, é tratar de questão marcada pelas contradições. De forma especial no caso 

de políticas públicas de cunho social como são as questões relacionadas às políticas para a 

formação de professores. 

 

 

Políticas de Formação Docente Pós Ano de 1990: Pontos e contrapontos  

 

Ao destacar que a sociedade neoliberal entende as políticas públicas sociais como “[...] 

ações do Estado na tentativa de regular os desequilíbrios gerados pelo desenvolvimento da 

acumulação capitalista”, Höfling destaca: a) o entendimento da intervenção do Estado como ameaça à 



liberdade da livre iniciativa e concorrência; b) a função do Estado promotor dos desbloqueios 

necessários ao funcionamento adequado do mercado no sentido de ele próprio estabelecer mecanismos 

de equalização das relações da produção e consumo. (HÖFLING, p.2, 2001). 

A partir dos anos 1990, com o processo de redemocratização e fortalecimento do 

neoliberalismo no Brasil, houve um processo intenso de reformas educacionais que 

culminaram na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 9.394/96). O 

caráter educativo passa a ser a preparação para o mercado de trabalho com o intuito de suprir 

as demandas de mercado no processo produtivo. Devido a esse novo caráter, “a educação 

passou assim a ser um requisito indispensável ao sucesso profissional” (DUARTE; 

OLIVEIRA, 2005, 1987 p.19). 

Nesse novo cenário, o financiamento das políticas educacionais passou a ser, em 

grande parte, fomentado pela iniciativa privada, como uma estratégia social compensatória, de 

controle e conformação social. No entanto, a concepção neoliberal instituída na sociedade 

brasileira na atualidade, privilegia o individualismo como forma de crescimento pessoal e 

dicotomiza a sociedade de suas contribuições coletivas, depreciando as políticas sociais que 

“tem suas raízes nos movimentos populares do século XIX, voltadas aos conflitos surgidos 

entre o capital e o trabalho, no desenvolvimento das primeiras revoluções industriais” 

(HÖFLING, 2001 p.5), cuja responsabilidade da elaboração, instituição dessas políticas e de 

fazê-las funcionar é do Estado que, deve ter clareza da amplitude dos problemas que afligem a 

sociedade em sua totalidade. 

O que se pode apontar como contraponto às políticas públicas sociais, são políticas 

amenizadoras e não eficientes, que fortalecem a iniciativa privada. Um exemplo é a Educação 

à Distância (EAD), que ganhou força a partir da LDBEN de 1996. É uma política para a 

formação de professores que apresenta um aligeiramento em sua formação e visa o acúmulo 

do capital por meio da produção de mais valia e da exploração e expropriação do trabalho não 

material docente. Entretanto, esta é uma modalidade de ensino superior que abrange todo o 

território nacional, chegando a lugares nos quais o ensino presencial talvez nunca chegasse. 

Dessa forma, não há como descartar a EAD e nem deprecia-la, pois, assim como o ensino 

presencial tem seus contrapontos, a EAD tem seus pontos favoráveis. As políticas públicas de 

cunho social, são tratadas como um mecanismo de dominação, no qual, 

 

Em relação a suas estratégias de dominação, o Estado, embora continue a 

deter o uso legítimo da força, podendo pôr em funcionamento seu aparato 
repressivo para inviabilizar a organização das massas populares, vê-se 
compelido a utilizar cada vez mais amplamente estratégias políticas que 



visem a obtenção do consenso, diante a ampliação dos espaços 
superestruturais estreitos da democracia clássica. (NEVES, 1999, p.27) 

 
 

O principal interesse dessas políticas é a manutenção do capital, por meio de ações que 

apenas amenizam os anseios sociais e que não resolvem os problemas em sua raiz. A função é 

o controle das massas, que, sob dominação, proporcionam a elite maior força de trabalho e 

concomitantemente, maior nível de produção. As políticas públicas são elaboradas e 

implementadas em favorecimento a um pequeno grupo que tem domínio social. Não há 

pensamento de superação da realidade social, o que existe são ações amenizadoras que 

acalmam momentaneamente a classe que está à margem da sociedade, ou seja, as políticas são 

formas de controle social. 

 

 

O Trabalho Docente no contexto Neoliberal: Lutas e contradições 

 

É fundamental tal compreensão das relações do Estado brasileiro para com as políticas 

sociais e nesse caso a educacional, para poder fazer um gancho com as reformas da Educação 

Superior, que visam à adaptação das Universidades Públicas ao contexto capitalista. 

O primeiro momento, foi caracterizado pela necessidade de um ajuste econômico e 

administrativo, que se encerrou com a implementação do Plano Real. No campo educacional, 

houve a difusão das ideologias neoliberais (qualidade total, gestão, empresariamento da 

educação, principalmente da superior). O segundo momento é conhecido como “era” 

Fernando Henrique Cardoso (FHC). “Essas administrações responsabilizaram-se 

prioritariamente por reestruturar o Estado em suas funções econômicas e político-ideológicas” 

(NEVES, 2006, p.82). Os discursos modernizantes foram proliferados nos anos 1990, 

subsidiando ações definidas como modernizantes e que tiveram o objetivo de readequar o 

Estado às soluções de enfrentamento da crise do capitalismo em curso. 

 

A reforma do Estado, com inspiração nos princípios da administração de 

empresa, está voltada para uma “Administração Pública Gerencial”, a partir 
dos princípios da descentralização com formas flexíveis de gestão; de 
incentivo à criatividade; de avaliação; de controle; de competição 
administrativa; de eficiência e de qualidade, o que está sendo exigido 
também para as instituições escolares (FIGUEIREDO, s.d., p.7-8). 
 
 



As metas da reforma do aparelho estatal focam na flexibilização e descentralização. 

Com isso, a política educacional brasileira também sofreu alterações. Uma nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) surgiu para dar suporte jurídico às novas 

exigências; mudanças nos mecanismos de financiamento da educação básica, com a implementação do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(Fundef), bem como financiamentos viabilizados por empresas privadas; alterações na formação de 

professores para os diferentes níveis e modalidades de ensino; a definição de novos parâmetros e 

diretrizes curriculares nacionais e seus instrumentos de avaliação, são exemplos claros de uma 

administração voltada para o controle de resultados, descentralização, qualidade e produtividade. 

A reestruturação da educação superior caracterizou-se na expansão acelerada de vagas 

nas instituições privadas, ajustamento das universidades públicas numa visão empresarial 

(organização capitalista), com perspectiva gerencialista, produtivista e mercantilizadora da 

produção do trabalho acadêmico. A implantação de procedimentos de avaliação, visando à 

competitividade e produtividade, além de regulação e controle; programas de eficácia para 

uma rápida transmissão de “conhecimento” (DOURADO, OLIVEIRA e CATANI, 2003, 

p.20-23). “Desse modo, a materialização de tais políticas resultou na criação de formatos 

institucionais diferenciados, oferta de novos cursos pós-médios e ênfases em novas 

modalidades de educação, tais como a educação à distância e a profissional” (DOURADO, 

OLIVEIRA e CATANI, 2003, p.24). 

No terceiro momento, entra o governo de Luís Inácio Lula da Silva, propondo um 

projeto de sociabilidade neoliberal reformulado ou reciclado, onde o Estado intensifica o seu 

papel de educador. Políticas educacionais como: a reforma da educação superior; o Programa 

Brasil Alfabetizado; a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); o Programa Universidade 

para Todos (ProUni); Programa Bolsa Escola; os novos marcos regulatórios para a educação 

profissional e tecnológica; a rede nacional de formação continuada dos profissionais da 

educação, “fazem parte dessa estratégia estatal mais abrangente de formação de um novo 

homem coletivo no espaço nacional” (NEVES, 2006, p.86). 

No governo Dilma Rousseff (2011-2014), as políticas educacionais acabam sendo 

uma continuidade do governo Lula. Com algumas mudanças estruturais de governo para 

governo nas políticas públicas para educação superior, fica claro que o Brasil continua 

focando o neoliberalismo, com ações mercantilistas e privatistas. A educação, melhor o 

ensino, vai perdendo sua função de transmissão do conhecimento como forma de 



emancipação humana e passa a ser um jogo nas mãos da classe dominante, que tem como 

objetivo continuar a explorar a classe trabalhadora de uma forma mais sutil.  

Neste contexto encontram-se as Universidades Públicas ameaçadas e em permanente 

crise. Faltam recursos de toda ordem para garantir sua funcionalidade – que como estratégia 

de sobrevivência, tem como opção se adaptar a esse novo processo produtivo, com o objetivo 

de gerarem conhecimentos científicos-tecnológicos necessários à competitividade das 

empresas do mercado global – adoção da qualidade total (neotecnismo). Podendo ser “úteis” 

se corresponderem aos desafios do mundo atual: satisfação dos clientes, produtividade, 

redução de custos, etc. (LIBÂNEO, 2003, p. 104-105). 

 

Nessa ótica capitalista, só é produtiva a universidade que vincula sua 

produção às necessidades do mercado, das empresas e do mundo do 

trabalho em mutação, ou seja, subordina sua produção acadêmica 

formal e concretamente às demandas e necessidades do mercado e do 

capital. Tal lógica tem implicações efetivas no campo universitário, ao 

minar as bases da universidade como espaço privilegiado de produção 

de conhecimento (DOURADO, OLIVEIRA, CATANI, 2003, p. 19-

20). 

 

 

As universidades passam a ser mais um instrumento da sociedade capitalista, 

formando profissionais “qualificados” para o mundo do trabalho. Percebe-se então, na 

Universidade pública brasileira, um processo de privatização e de orientação da produção do 

conhecimento a partir da racionalidade do mercado
 
(LEMOS, 2006, p.02). 

Visualizar a totalidade desse processo requer lembrar que a universidade brasileira 

sofre os impactos das políticas educacionais, e tem como um dos resultados desse processo a 

intensificação do trabalho docente, com a inserção de práticas flexíveis de trabalho.  

 

Há um conjunto de variáveis em diferentes níveis da gestão do ensino 
superior, que terminam por afetar o cotidiano do professor, significando 
também um conjunto permanente de tensões institucionais. [...] essas 
medidas atingem de forma significativa o elemento central definidor do 

ensino superior que é a autonomia docente, ao mesmo tempo em que 
colocam os professores como receptáculo de uma forte pressão, definida por 
uma burocracia estatal e institucional cada vez mais dirigidas por uma 
racionalidade estranha, a da produtividade, em relação às características 
intrínsecas do fazer universitário, cuja função fundamental é produzir 
conhecimento, torná-lo acessível à população e formar pessoas que possam 
assumir uma postura crítica e criativa diante dos desafios da realidade 
(LEMOS, 2006, p. 08).  

 
 



As condições de trabalho dos docentes vinculados a projetos de pesquisa, orientações, 

aulas, e outras atividades, mostram as contradições do processo de produção e divulgação do 

conhecimento na academia. Por um lado o professor intensifica seu trabalho em virtude de ter 

que responder a todas as exigências postas pela sua função, ao mesmo tempo, colabora com o 

processo de divulgação do conhecimento por meio de sua produção na universidade oriunda 

de seus projetos de pesquisa. 

 

Políticas Públicas para a Formação Docente: Uma análise dos documentos oficiais da 

educação 

 

A educação como política social no mundo capitalista carrega consigo o caráter 

utilitarista, cuja função principal é a acomodação social como forma de controle ideológico. 

Nas universidades, o caráter produtivista é facilmente percebido no campo das pesquisas, 

cujos melhores incentivos são para o desenvolvimento de pesquisas no campo comercial e 

industrial, que irão beneficiar um aumento de produção e de capital, formando assim, 

intelectuais orgânicos
1
 para reproduzir a ideologia da sociedade vigente, num estado de 

conformismo científico-tecnológico.  

Dentro das políticas educacionais, encontram-se as políticas de formação de 

professores. Esta não se desvincula do mundo do trabalho, no entanto, o que não pode ocorrer, 

é a perda das características e especificidades do ser docente. Por meio do conhecimento 

científico, sistematizado e historicamente acumulado de maneira coletiva, o professor torna-se 

um mediador de transformação social e transmissor de conhecimento, e não apenas um 

técnico com atitudes mecanizadas e reprodutor de ideologias. 

Os modelos internacionais de educação advindos de documentos de órgãos como a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Nações Unidas 

(ONU), UNESCO e Banco Mundial (BIRD), são responsáveis em dar o tom das políticas 

educacionais nacional, e nesse cenário “[...] que impõe a primazia da argumentação 

econômica, é também decisivo para a reconceituação da educação como mercadoria, como 

serviço a ser comprado e não mais como um direito social de todo cidadão” (DIAS-DA-

SILVA; FERNANDES, 2006 p. 2). Nesse contexto, o trabalho docente é reduzido apenas à 

execução dos pacotes pedagógicos importados, numa perspectiva de alienação e reprodução 

de ideologia pertencente à classe dominante contrapondo-se ao professor que trabalha numa 

                                              
1
 De acordo com Gramsci, são os nascidos em determinada classe e que para a manutenção do status quo 

cristalizam-se em grupos fechados a serviço do crescimento de sua própria classe. (GRAMSCI, 1989, p. 23) 



perspectiva humanizadora, cujo intuito é formar e emancipar sujeitos, tornando-os autônomos 

no processo educativo. 

A busca por uma identidade consolidada e uma formação docente qualificada fez com 

que os teóricos defensores do curso de Pedagogia com formação generalista se mobilizassem 

no intuito de discutir novas políticas para a formação docente. As várias manifestações 

culminaram em novas diretrizes para o curso. “Em resumo, o espírito que presidiu à 

elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia foi a consideração de 

que o pedagogo é um docente formado em um curso de licenciatura” (SAVIANI, 2008 p. 65).  

No curso de Pedagogia, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) chegaram 

em 2006, após longos embates e discussões por parte dos movimentos que discutem a 

formação dos profissionais da educação. As novas DCN não garantem a formação qualificada 

para os professores atuarem na educação básica e ensino superior. São necessárias políticas 

apropriadas e maior rigor nos critérios de autorização e avaliação dos cursos, acrescidas de 

uma melhor avaliação no credenciamento dos cursos de licenciatura na esfera privada. Nesse 

sentido, uma formação inicial coerente e qualificada na graduação influenciará na efetivação 

das políticas de melhoria da educação básica. 

De acordo com Maués (2003), muitos fatores, nas políticas de formação de 

professores depreciam os cursos. Trata-se das formações aligeiradas, a inserção das novas 

tecnologias de informação sem uma formação apropriada, políticas de diminuição do 

financiamento da educação, além da desregulamentação estrutural do ensino. 

Esses fatores são constantemente discutidos por aqueles que lutam por uma formação 

docente pública e de qualidade. Propostas de novas políticas são apresentadas ao governo, 

como é o caso da nova DCN do curso de Pedagogia, o novo Plano Nacional de Educação 

(PNE) 2011-2020 e o Exame Nacional para o Ingresso na Carreira Docente. 

A LDBEN discursa em relação à educação para a cidadania. Mas, é preciso refletir a 

respeito do tipo de cidadãos que a escola forma hoje. Não há condições culturais e sociais 

para que os sujeitos sejam levados a serem críticos. Devido a fatores políticos, econômicos e 

sociais, que interferem cotidianamente na vida do cidadão – mesmo que indiretamente -, esses 

acabam vendendo sua força de trabalho a valores ínfimos para sua sobrevivência.  

Outro exemplo de políticas para o ensino superior de propensão neoliberal remete-se 

ao ano de 2005, quando o Ministério da Educação (MEC) emitiu uma minuta, igualando o 

curso de Pedagogia ao curso de Normal Superior. 

Após essa minuta, os educadores, por meio da Associação Nacional pela Formação 

dos Profissionais da Educação (ANFOPE) e outras associações como a Associação Nacional 



de Pós Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e o Centro de Estudos Educação & 

Sociedade (CEDES), mobilizaram-se ainda mais pela luta por novas DCN para o curso de 

Pedagogia e pediram audiência pública ao Conselho Nacional de Educação (CNE). Foi um 

movimento nacional, que uniu professores e acadêmicos. 

No documento intitulado de “Contribuições para Subsidiar Discussões na Audiência 

Pública Nacional/CNE sobre a Proposta de Diretrizes para a Formação Inicial de Professores 

da Educação Básica, em Curso de nível superior” datado em 23 de abril de 2001, além de 

demonstrar que a luta por uma nova legislação para o curso de pedagogia já acontecia há um 

longo tempo traz uma reflexão em relação à sociedade, o ensino superior e o que precisaria 

ser modificado nesta nova legislação. A formação docente deve acontecer em ambiente 

institucional, onde são construídos os saberes científicos e a valorização da pesquisa. Este 

ambiente é a universidade. Outro ponto importante do documento é com relação à carga 

horária do curso, que deve ser de 3200 horas anuais, para que haja um extenso estudo teórico, 

aprimoramento do conhecimento e formação intelectual. 

Após discussões, em 15 de maio de 2006, as novas DCN foram instituídas. Uma das 

grandes vitórias foi registrada no artigo 10 da nova legislação, com relação à extinção das 

habilitações que fragmentavam o curso e posteriormente, transformavam a escola num 

ambiente hierarquizado e corporativista.  

No artigo 11 consta o que os teóricos da educação, dentre eles o professor Dermeval 

Saviani, chamaram de “a grande derrota ante as novas DCN”. Trata-se da continuidade da 

oferta do curso Normal Superior, oferecendo abertura e tempo para que eles transformem-se 

em cursos de Pedagogia, com isso, o governo, representado pelo MEC, acabou dando brechas 

para que a má formação docente continuasse. 

O Plano Nacional de Educação - lei que institui metas e medidas que norteiam a 

educação brasileira no período de dez anos - faz um levantamento das falhas e possibilidades 

de melhorias na educação, traçando-as meta nacional a ser atingida, como a causa da evasão 

escolar e as possibilidades de diminuição como forma de obter a universalização da educação. 

No antigo PNE quanto no decênio 2011-2020 é contraditório falar em universalização 

do ensino fundamental e tratar os alunos de “clientela”. Aqui é notável a desvalorização do 

processo de humanização que só acontece por meio da educação. Esquece-se a função social 

da escola, prevalecendo apenas o processo de formação para o mercado de trabalho e não para 

a vida, para a mudança social. Usam-se nomenclaturas do universo mercadológico para dar 

nomes a escola e seus processos. Isso é clareado também na ideia de criação de uma prova 

para avaliar se a criança aos oito anos está alfabetizada, assim como está descrito em uma das 



metas do novo plano. Não há coerência nesta meta, pois se a LDBEN nº 9.394/96, trata a 

alfabetização como um processo que se apresentará em todos os anos das séries iniciais do 

ensino fundamental I, seria incoerente com a Lei maior da educação a aplicação de uma prova 

no meio desse processo, além de estimular o espírito de competitividade entre alunos e 

escolas com uma espécie de ranqueamento dos melhores. 

Pensar na educação apenas numa visão positivista
2
 e não como um processo dialético, 

faz com que haja a fragmentação do processo de ensino-aprendizagem, começando na 

graduação e conjeturando na educação básica.  

 

 

Considerações Finais  

 

De forma geral buscamos explicar de que maneira o Estado Neoliberal e suas políticas 

amenizadoras influenciam no processo político de formação docente e com isso ultimamos 

que juntamente com as reformas do Estado (mínimo), houve as reformas na educação que 

culminaram com a LDBEN 9.394/96, lei maior da educação brasileira que, em sua letra trata 

inclusive de como deve ser a formação e o trabalho docente – artigos 61-67 – formação essa 

para o mercado de trabalho e trabalho nos moldes reprodutivistas. 

O contraponto das políticas públicas sociais – incluindo as políticas de formação – são 

as políticas amenizadoras que fortalecem e estabilizam a iniciativa privada, como é o caso da 

EAD que se trata de uma política de formação aligeirada e que visa o acumulo do capital. 

Entretanto, é uma modalidade de ensino que abrange todo o território nacional, chegando a 

lugares onde o ensino presencial não consegue adentrar, portanto, este não é um assunto que 

se encerra neste artigo, devendo ser analisado com maior cuidado e não ser descartado. 

Pode-se dizer, na atualidade, que a função da política social é o controle das massas e 

a mesma favorece apenas um pequeno grupo. Nesse aspecto, a formação de professores pode 

ser usada como disseminação ideológica, ou seja, reproduzir nas escolas o pensamento 

neoliberal por meio do trabalho docente. 

A sucinta análise documental proposta na pesquisa identifica a inculcação do controle 

ideológico Estatal na tentativa de reprodução social, nos quais, os modelos internacionais de 

                                              
2
 De acordo com BERGO (1983, p. 56) Se a pretensão do positivismo é regenerar a humanidade, a educação 

aparece como o ponto de unidade do sistema. A primeira característica é o autoritarismo educacional, 

subordinando a inteligência individual à sociabilidade herdada do primeiro elemento educativo: a mulher. A 

educação intelectual define-se como apropriação individual dos valores do conhecimento, mas submetida à 

marcha do espírito humano. 



educação sistematizados nos documentos e fomentados por organismos internacionais como a 

UNESCO e o Banco Mundial, são responsáveis por dar o tom das políticas educacionais 

brasileira. Desta forma, o trabalho docente é reduzido a execução de pacotes pedagógicos 

importados. 

Então, podemos concluir que, a partir da influência global, – Estado 

mínimo/neoliberal, sociedade capitalista, ações governamentais que fundamentam as políticas 

sociais afirmativas – tornam a formação docente inicial tendenciosa e reprodutora ideológica. 

Tais elementos decorrentes do modelo atual de formação nas universidades impactaram e 

acarretam a intensificação do trabalho do professor, culminando na precarização laboral deste. 
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