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RESUMO 
Este artigo pretende levantar o debate acerca da política de formação de professores para a 
educação básica, tendo por referência o cumprimento de acordos assumidos pelo Brasil, no 
plano internacional, e sua repercussão no aparato legal, com o fito de cumprir tais acordos, 
cujo objetivo fundamental é atender às necessidades de qualificação do trabalho em função 
das modificações ocorridas no mundo do trabalho, das novas formas de produção e 
reprodução de capital e a subsunção do debate acerca do caráter ontológico da educação. 
Palavras-chaves: formação de professores, economia política, ontologia e educação. 
 

 
ABSTRACT 

This article dismissed the politics for education work have intention of make a discussion 
about the politic of the teacher formation of basic education, with objective the compliment of 
accords into Brazil in international plan and your repercussion in legal apparatus with 
objective in comply this accords based in satisfaction of the work qualification front the 
modification in work world, the new forms of production and reproduction of the capital and 
subsection of the debate of character ontology of the education. 
Key-Words: teacher formation, politic economy, education and ontology. 
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Este artigo discute a política de formação de professores no Brasil, na década de 

1990, determinada a partir de acordos assumidos internacionalmente, e sua articulação 

possível com o processo de reprodução da sociabilidade capitalista. 

Assim, a discussão acerca da formação de professores implica, necessariamente, a 

título de sua explicitação, não perder de vista a compreensão das mudanças ocorridas no 

mundo do trabalho, que têm ensejado modificações profundas nos processos de formação de 

aptidões requeridas para o trabalho, com a emergência da centralidade do conhecimento e, por 

conseguinte, do saber escolar, como condição de possibilidade de efetivação da produção e 

reprodução do capital hodiernamente, em que o conhecimento tem sido apresentado como a 

principal variável na explicitação das novas formas de organização social e econômica. Daí a 

centralidade que tem sido atribuída à educação escolar, que se expressa com um caráter 

instrumental e subordinado à lógica economicista (LIMA, 2002). 

Essa exigência não se reflete apenas na formação do trabalhador, mas está 

também intimamente ligada à formação de professores que reúnam competências que os 

habilitem a forjar tal trabalhador. A educação emerge, então, no discurso hegemônico, como 

passaporte irrefutável e necessário para o desenvolvimento dentro dos padrões exigidos pela 

nova economia e condição de possibilidade de diminuição do fosso social que separa os 

países tecnologicamente industrializados e as nações em desenvolvimento no interior do 

capitalismo internacional. Tais demandas recaem com grande expectativa sobre a educação 

básica (DELORS et alii, 1999), cuja ênfase me remete ao início da década de 1990, 

precisamente à Conferência Mundial de Educação para Todos, cujos documentos principais 

foram: a Declaração Mundial de Educação para Todos e o Plano de Ação. De então, foram 

submetidos todos os países participantes (155 países) ao modelo de educação básica ali 

pactuados, além de outros países, através das agências multilaterais de financiamento como 

condicionantes de empréstimos, particularmente através do BID e BIRD (CORRAGIO, 2000, 

FONSECA, 2000). As recomendações, em matéria de educação, se orientam no sentido da 

satisfação das necessidades básicas de aprendizagens (EFA Fórum) i monitoradas e avaliadas 

por uma comissão organizada pela UNESCO. Assim, a educação passa a fazer parte das 

agendas nacionais e internacionais como tema central das políticas públicas e econômicas. 

Os reflexos dessa orientação para a educação básica se apresentam na definição 

das políticas de formação de professores para esse nível de ensino, notadamente pela urgência 

que se atribui à temática, bem como pela forma como prioritariamente esta deva se processar, 
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como uma formação contínua e em serviço. Essa asserção é válida para as posições assumidas 

pelos países pactuantes, quanto condicionantes de empréstimos do Banco Mundial, como nos 

documentos produzidos pela UNESCO para definição dessas orientações, como, por exemplo, 

o Relatório Jacques Delors (DELORS et alii, 1999). 

Essa discussão se apresenta no Brasil através do aparato legal pela busca de 

cumprir as orientações pactuadas, por conta de acordos assumidos no plano internacional que 

passam a plasmar a definição da sua política educacional.  

O movimento da política de formação de professores na década de 1990 tem 

como referência fundamental os seguintes documentos: o Plano Decenal de Educação para 

Todos (1993-2003), a nova LDB (Lei 9.394/96), a Lei 9.424/96 (Dispõe sobre o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) os 

Referenciais para a Formação de Professores (1999) e o Parecer N.ºCNE/CP 009/2001, que 

dispõe sobre a Formação de Professores da Educação Básica. 

Da consideração destes documentos se depreende que a políticas de qualificação 

destes professores é submetida ao mercado, visto como condição de possibilidade de redenção 

da educação no que tange ao fracasso escolar e a desejada qualidade da educação. Essa 

postura é primeiramente expressa no Plano Decenal de Educação de Educação para Todos 

(1993-2003). 

Posteriormente, com a LDB/96, que faz uma leitura enviesada da atividade 

docente ao descaracterizá-la como tal, ou seja, como sendo uma formação que deva se dá, não 

somente, no âmbito das faculdades de educação e seus cursos de licenciatura, e, assim não 

contribuindo para a construção da identidade do professor ao flexibilizar a formação docente 

através dos Institutos Superiores de Educação - ISE’s, além da abertura para que qualquer 

pessoa possa adentrar ao trabalho docente (LDB, Art. 61, Inciso II), descaracterizando assim 

as faculdades de educação, como locus privilegiado de formação docente, bem como o Curso 

de Pedagogia e a atividade docente.  

Com o Fundef (1996), surge a expectativa de qualificação de professores e 

valorização do magistério, particularmente, do ensino fundamental, ao supor-se trazer mais 

recursos para a educação, o que efetivamente não ocorre, pois apenas disciplina a aplicação 

dos recursos e mesmo há diminuição destes para a maioria dos Estados. Como os recursos são 

distribuídos conforme o número de matrículas no ensino fundamental vê-se uma corrida pelo 

aumento de matrículas, levando à superlotação de salas de aula e ao mascaramento das 

matrículas, fragilizando e comprometendo a qualidade do ensino, que se afirma querer 

melhorar, além de desarticular o sistema educacional como um todo.  
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Sob o rastro do Fundef, surgem Os Referências para a Formação de Professores, 

que, inspirados no Relatório Jacques Delors, assumem o discurso da formação de professores 

para a democracia. Assim, a qualificação de professores, que deve ser em nível superior, é 

enxergada como possibilitadora da garantia da qualidade do ensino e da construção da 

cidadania pautadas no conceito de competências, vistas como articulação teoria-prática e 

processo formativo permanente e em serviço. Tal relação é considerada estritamente à luz do 

praticismo da sala de aula e da resolução das infinidades de problemas emersos da prática 

pedagógica, tal como os técnicos resolvem os problemas referentes ao seu trabalho, assim é o 

professor competente. Vale dizer que o professor competente é aquele capaz de resolver os 

problemas surgidos da sala de aula, em detrimento da teoria. Essa postura é assumida 

explicitamente no Parecer n.º CNE/CP 009/2001. Há assim um retorno da categoria de 

competência próprio do discurso economicista de 1970, em que este conceito se expressa 

como símbolo de modernidade; a exemplo do que se passa hoje sob o signo da política 

neoliberal que grassa na educação e nas políticas de qualificação de professores. 

Assim, a educação, e particularmente a formação de professores, não pode abrigar 

uma leitura unilateral e simplista, fechada em si mesma. Mas deve ser compreendida em seu 

processo de diferenciação articulado com a totalidade do ser social que, segundo Lukács exibe 

um caráter de complexo de complexos, em que o movimento dos complexos parciais implica 

numa ação de retorno sobre o ser em geral, no sentido não de uma fragmentação do gênero, 

mas de uma crescente diferenciação redundando num gênero cada vez mais socialmente 

articulado, portanto numa unidade social sempre mais rica, complexa e mediada. Sendo o 

devir humano social, a sociabilidade só pode se desenvolver com a construção de 

individualidades cada vez mais articuladas. Daí, não existir sociabilidade sem individuação, 

sendo a totalidade social fruto da síntese dos atos singulares. No estudo da reprodução social 

cumpre desvelar os nexos que operam no interior dessa síntese, cujo fundamento ontológico 

último é o processo de generalização desencadeado pelo trabalho. O segundo nexo é a 

contraditoriedade entre os elementos genéricos e os particulares, posto que a singularidade da 

situação concreta se generaliza tanto ao ser confrontada com o passado, o presente e o futuro, 

como se generaliza ao ser objetivada em um produto do trabalho. Essa situação originária se 

desdobra, no fluxo da práxis social noutro nível de contraditoriedade ao, na processualidade 

social global, colocar o gênero humano frente a alternativas que afirmam valores humano-

genéricos e os que afirmam valores apenas particulares. É o conflito entre tais valores que 

surgem à necessidade de mediações, isso é o fundamento ontológico da gênese e 
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desenvolvimento do complexo de complexos, nos termos postos por Lukács, como a 

educação, a moral, os valores, a ética (LESSA, 1996). 

O processo de reprodução social no plano objetivo das relações sociais postas pelo 

capitalismo contemporâneo é marcado pelo uso intensivo e extensivo da tecnologia aliado a 

novos processos de organização do trabalho para a potencialização do processo de produção, 

concentração e acumulação de capital, em que a redução do tempo de trabalho socialmente 

necessário à produção, redunda num crescente desemprego estrutural, obscurecendo o caráter 

classista da sociabilidade do capital, levando, portanto, a um processo teórico de 

desconstrução da tese da luta de classes. 

Tal desconstrução se baseia na suposta validade da tese de que o desenvolvimento 

científico-tecnológico eliminará o trabalho humano direto e levará à extinção do proletariado, 

sob o impacto da informatização. Além disso, parte da definição restrita de proletariado como 

sendo aquele trabalhador clássico, próprio da época da Revolução Industrial. Na realidade, no 

capitalismo, [...] são proletários aqueles que, despossuídos de propriedade dos meios de 

produção, se vêem obrigados a vender a sua força de trabalho no mercado e a viver como 

assalariados (KATZ, 1996, p.144). Portanto, o proletariado não se limita exclusivamente aos 

operários industriais, mas se refere a todos os trabalhadores cuja renda principal é o salário. 

Além disso, é marcante do capitalismo contemporâneo jogar o peso de sua produção 

destrutiva de bens de vida precária, sobre a classe trabalhadora, preconizando também de um 

lado sua capacidade de consumir tais bens e, de outro, sua incapacidade de enriquecer e 

acumular bens, transformando sua renda em capital disponível ao mercado e suas vicissitudes 

no consumo. Assim, cada vez mais o capitalismo depende da classe trabalhadora. Sem ela o 

capitalismo sucumbiria (KATZ, 1996). Antes disso, a classe trabalhadora é a mola central, o 

nec plus ultra, do processo de produção e reprodução do capital, que submete todos à sua 

lógica. 

Segundo Marcuse (1967), sob o signo da racionalização está presente uma forma 

determinada de dominação política, disfarçadamente ancorada nos instrumentos de 

institucionalização e socialização. Essa racionalidade ancorada na tecnologia é também 

ideologia, é a institucionalização de uma dada forma de dominação, cujo fim último é a 

manutenção do sistema societário vigente. Desse modo, a racionalidade de dominação é 

inerente à racionalidade da ciência e da técnica. 

 
A sociedade se reproduz num crescente conjunto técnico de coisas e relações 
que incluiu a utilização da técnica do homem – em outras palavras, a luta 
pela existência e a exploração do homem e da natureza se tornaram cada vez 
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mais científicas e racionais. O duplo significado de “racionalização” é 
relevante neste contexto. A gerência científica e a divisão científica do 
trabalho aumentaram enormemente a produtividade do empreendimento 
econômico, político e cultural. Resultado: o mais elevado padrão de vida. Ao 
mesmo tempo e com os mesmos fundamentos, esse empreendimento 
racional produziu e absorveu até mesmo as particularidades mais destrutivas 
e opressivas do empreendimento. A racionalidade e a manipulação técnico-
científica estão fundidas em novas formas de controle social (MARCUSE, 
1967, p. 143-144). 
 

Já, para Mészáros (2002, p. 95), o que marca o capital hodierno em crise é sua 

capacidade de impor sua lógica destrutiva a toda à práxis social sem fazer concessões, de 

modo que: 

[...] o enfrentar até mesmo questões parciais com alguma esperança de êxito 
implica a necessidade de desafiar o sistema do capital como tal, pois em 
nossa época histórica, quando a auto-expansão produtiva já não é mais o 
meio prontamente disponível de fugir das dificuldades e contradições que se 
acumulara [...], o sistema do capital global é obrigado a frustrar todas as 
tentativas de interferência, até mesmo as mais reduzidas, em seus parâmetros 
estruturais. 
 

Para Mészáros (2002), ao contrário dos apologetas do mercado, o capital não pode 

ser controlado, mas submete toda a práxis social à sua lógica destrutiva, pois ou o ente social 

se viabiliza produtivamente para o capital ou é destruído. 

É assim um regime antropofágico que submetem todos e tudo o que existe ou 

venham a existir à sua lógica destrutiva, desde as menores unidades do “microcosmos” às 

mais gigantescas organizações, e determinando suas decisões e ações. Isso extrapola os 

limites de uma relação mecânica e direta entre trabalhadores e capitalistas, pois tal relação é 

feita de predições determinadas em função da ordem do capital. Daí, Mészáros (2002, p. 98) 

afirmar que o capitalismo funciona:  

 
Como um modo de controle sociometabólico, o capital, por necessidade, 
sempre retém seu primado sobre o pessoal por meio do qual seu corpo 
jurídico pode se manifestar de formas diferentes nos diferentes momentos da 
história. 
 

Neste sentido, para a realização de seu totalizador controle sociometabólico, [...] a 

sociedade deve se sujeitar – em todas as suas funções produtivas e distributivas – às 

exigências mais íntimas do modo de controle do capital estruturalmente limitado 

(MÉSZÁROS, 2002, p. 99). Esta é, para Mészáros, a característica do capital em sua forma 

atual. A expansão orgânica do capital centrado na monetarização não conhece fronteiras e 

abriga em sua gênese um poder sociometabólico totalizante.  
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A educação, como práxis social, não foge ao contexto determinado pelo capital. 

Daí supõe-se que antes de inaugurar um processo de formação de professores que 

efetivamente esteja comprometido com a melhoria da qualidade da educação, esta melhoria é 

antes dominada por uma referência de sociabilidade que a afirma como instância legitimadora 

desta forma social, logo sob o movimento de formação de professores, paira a reprodução da 

forma social vigente, em que o homem é visto como um instrumento de exploração e, 

portanto, de desumanização. O discurso da educação e sua qualidade é assim o discurso do 

repertório das qualidades do capital. 

A formação contínuaii, como uma das vertentes da política educacional refere-se àquela 

formação imposta ao professor e requerida pelo sistema educacional, resultante das mudanças 

sociais e tecnológicas que repercutem nos processos formativos no campo das aptidões que o 

indivíduo deve se apropriar para responder a tais modificações (RODRIGUES & ESTEVES, 

1991). Assim, se caracteriza como uma formação contínua, objetivando o desenvolvimento da 

profissão docente nos parâmetros requeridos pelo capital. 

Daí, a formação contínua tem sido definida a partir das perspectivas orientadas 

pelo mundo do trabalho, sobretudo nos parâmetros da ‘sociedade do conhecimento’, onde a 

escola surge como instituição formadora central para a materialização do tipo de homem 

requerido por tal referência societária.  A relação entre formação contínua e mercado se dá, 

sobretudo por dois aspectos. Primeiro, pelo fato de a discussão situar-se no interior da escola 

pela problemática do desempenho de aprendizagem, voltada para a apreensão de habilidades e 

competências requeridas pelo mercado. E isto está no campo do próprio exercício do trabalho 

docente, porquanto, no processo de formação inicial, a rigor, o professor em formação ainda 

não está no exercício pleno da docência, mas só quando esta etapa da formação é concluída. 

Segundo, esse campo da formação foi apropriado pelo capital em sua função de extração de 

trabalho excedente, qualificado na condição de mercadoria e apropriado pelos mecanismos de 

mercado, submetido, portanto à lógica privada da acumulação. Daí ser uma modalidade de 

ensino invariavelmente ofertado de forma paga aos professores cursistas. Assim, entende-se 

que a questão dos paradigmas educacionais na formação de professores (formação inicial, em 

serviço, contínua e suas modalidades específicas) é, na verdade, um falso paradigma, 

precisamente porque o caráter sociometabólico do capital, na realização de sua função 

fundante de extrair trabalho excedente, impõe essa sua função a todas as esferas do 

microcosmo social, onde o paradigma é não ter paradigma, que não seja prioritariamente o da 

satisfação das necessidades do capital, preparando técnica e ideologicamente os indivíduos 

para tal fim. 
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No entanto, o campo da formação difere dos demais campos da práxis social e não 

é área hegemônica. Percebe-se que o quadro conceitual, os objetivos, conteúdos, métodos, 

confrontam-se em diferentes contextos e práticas de formação contínua. Senão vejamos: a 

formação contínua se refere – a) a todos os professores que, no desempenho de suas funções, 

inclui todas as atividades que contribuem para o seu aperfeiçoamento profissional; b) as 

atividades formativas que ocorrem após a formação inicial, no sentido de dotar o professor de 

práticas que o levem a buscar a maior eficácia na educação dos alunos; c) treinamento dos 

professores para o melhor desempenho de suas tarefas de instrução, visando a melhor 

aprendizagem dos alunos (RODRIGUES & ESTEVES, 1991); e, finalmente, d) a um 

processo de construção permanente do conhecimento e desenvolvimento profissional, como 

uma proposta de hominização, a partir da visão do homem como produtor de si mesmo e da 

coletividade. 

Daí a busca da definição conceitual que melhor situe o campo de análise da 

formação contínua tem sido objeto de promissoras discussões: 1) o trinômio 

investigação/reflexão/ação se apresenta como um suporte estruturador e metodológico 

viabilizador dessa formação através de categorias como: a articulação entre a prática e 

reflexão sobre a prática (PERRENOUD, 1993); conhecimento na ação, reflexão na ação e 

reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação (SCHON, 1992); investigação/reflexão/ação 

(ESTRELA, 1992) e indagação/reflexão (GARCIA, 1992). Nesse caminho, a escola emerge 

como locus privilegiado e pólo desencadeador da formação contínua (KULLOK, 2000; 

RIBAS, 2000) dado o especial destaque atribuído à prática profissional como elemento de 

análise e reflexão sobre o trabalho do professor. 

Do exposto depreende-se a preocupação desta pesquisa, dado a importância 

atribuída à formação contínua neste final de século, capaz de responder positivamente a 

necessidades emergentes das modificações que têm ocorrido no mundo do trabalho, 

estruturante e instaurador de novas habilidades requeridas ao trabalhador pelo mercado e 

definidor das políticas de formação de professores como forma de diminuir os óbices da 

educação e instrumento de promoção da inserção dos países no mundo globalizado, 

reproduzindo a sociedade do capital. 

Conclusão 

A guisa de conclusão deste artigo, que visou fazer algumas considerações acerca da 

política de formação de professores e o processo de reprodução social, a partir dos acordos 

assumidos pelo Brasil, na década de 1990, no plano internacional, entende-se que tem por 

objetivo dar conseqüência prática aos acordos celebrados, provocando um conjunto de 
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modificações no aparato legal e normativo referente à educação básica, com vistas a atender 

às expectativas que sobre ela se depositou uma educação voltada para a cidadania e também 

para o mercado, que foi o elemento orientador de tal política, desde os seus fundamentos 

conteudísticos à política de formação de professores. Ancoradas em critérios que tiveram o 

mercado como regulador de sua qualidade. Nesse sentido, a política de formação de 

professores tenta responder aos desafios colocados pelas modificações científico-tecnológicas 

do capitalismo contemporâneo e seu processo de produção, reprodução e acumulação de 

capital, ancorado sob o conceito de globalização. 

No esteio da formulação e consecução das políticas de formação de professores, 

sempre esteve à margem a dimensão ontológica da educação e, portanto, a consideração dos 

nexos totalizantes de nossa epocalidade histórica, precisamente pelo fato de seu objetivo 

maior não estar voltado para a afirmação do homem como sujeito de seu próprio processo 

histórico; mas para as necessidades do capital. Assim, a concepção de educação subjacente à 

política de formação e professores não se vincula à busca da afirmação da liberdade humana e 

de seu gênero, mas do homem individual possessivo. Logo, a educação que deveria ser a 

condição de possibilidade de construção da liberdade humana; se transforma, na lógica 

capitalista, em elemento de sua escravização; negando assim o caráter transcendente do 

homem, subsumido às necessidades imediatas do mercado e suas vicissitudes. Neste contexto, 

a educação é arrimada com a instrução, com o adestramento do homem para o trabalho. 
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