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RESUMO 

 

O artigo proposto analisa a Formação do Professor diante dos impasses realizados pela 
educação à lógica do capital. Nesse contexto a abordagem perpassa pelo entendimento 
do processo educacional relacionando a formação do professor e os impasses da 
educação. Entende-se, assim, que a política educacional brasileira está aligeirada 
devido a dominação dos órgãos internacionais – FMI e Banco Mundial – que inserem 
no Brasil através de uma educação inserida na lógica de mercado. Desse modo, o 
processo capitalista desestrutura todos os níveis educacionais, ou seja, desde a 
formação do professor na Universidade até o ensino na sala de aula necessitando da 
participação de todos os envolvidos nesse processo para a mudança qualitativa ao 
sistema educacional. 
Palavras-chave: Estado; Educação; Formação do Professor. 

 

ABSTRACT 

The article examines the proposed Teacher Training on the impasses made by 
education to the logic of capital. In this context the approach pervades the 
understanding of the educational process relating to teacher training and impasses in 
education. It is understood, therefore, that the Brazilian educational policy is lighter due 
to the domination of international agencies - the FMI and World Bank - which fall in 
Brazil through an education embedded in the logic of the market. Thus, the capitalist 
process disrupts all educational levels, ie from the formation of the university professor 
to the teaching in the classroom requiring the participation of all involved in this process 
for the qualitative change in the educational system. 
Keywords: State; Education; Teacher Training. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O mundo globalizado gera novos desafios em que se prioriza a 

internacionalização do capital através dos órgãos dominadores do mercado nos países 

pobres – FMI e Banco Mundial – e juntos com o Estado levam a mudança da 

sociedade. A realidade brasileira não é diferente, influenciada no jogo do mercado 

mundial leva a educação à proposta do mundo globalizado que tem a educação para o 

mercado; exige-se assim permanente capacitação dos recursos humanos, flexibilização 

das organizações de aprendizagem e a intensificação da competitividade, numa 

presença marcante de um Estado que só visa os “números” positivos para receber as 

“ajudas” dos órgãos mundiais.  

Nesse intuito compreende-se a lógica capitalista estabelecida no setor 

educacional, em específico a formação do professor. Sendo importante questionar a 

política educacional estabelecida pelo aligeiramento da educação numa crise estrutural 

gerada pelas amarras do capital, e identificando com isso a importância da formação do 

professor para poder efetivamente transformar a educação de qualidade para todos. 

 

 

2. A EDUCAÇÃO NAS AMARRAS DO CAPITAL 

 

A educação é um setor importantíssimo dentro de uma sociedade, nesse sentido 

Mészáros (2006) aborda que o complexo sistema educacional da sociedade é 

responsável pela produção e reprodução da estrutura de valores no interior da qual os 

indivíduos definem seus próprios objetivos e fins específicos. Pois, no sistema 

capitalista a educação é uma das potencialidades para a manutenção desse sistema 

dominante. 

A educação brasileira historicamente esteve associada aos interesses de 

dominação dos grupos de controle econômico e político, reproduzindo uma ideologia de 

discriminação e preconceito na formação da classe trabalhadora. Dessa maneira, como 

aborda Mészáros (2006), a educação na sociedade capitalista tem as funções de 

produção necessárias ao funcionamento da economia, e também a formação dos 
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quadros e a elaboração dos métodos de controle política; estabelecendo uma educação 

na atualidade inserida numa crise estrutural de todo o sistema capitalista. 

A crise educacional brasileira agrava-se devido o conjunto das políticas adotadas 

pelo governo brasileiro, as quais obedecem à matriz definida pelo Banco Mundial, pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela CEPAL (Comissão Econômica 

para a América Latina) para os países considerados em desenvolvimento. Os países 

alinhados com a política neoliberal vêm limitando as verbas destinadas à educação, 

alijando a maioria da população dos direitos sociais (PNE, 1997). 

 

[...] ao findar a Segunda Guerra, as instituições financeiras internacionais 
– FMI, Banco Mundial, BIRD – já tinham articulado, do ponto de vista da 
economia mundial, os níveis de dependência dos Estados ao capital 
internacional. Os países da órbita dos Estados Unidos, na América Latina, 
são pressionados a se associarem a essas instituições para obterem 
crédito, “quando necessário”, junto aos bancos internacionais (SEABRA, 
2003, p. 25). 

 

Para compreender a problemática do setor educacional, é necessário 

contextualizar o histórico da educação com relação à sociedade brasileira, como 

analisa Bárbara Freitag (1986) através da evolução histórica da problemática 

educacional no Brasil. Verifica-se que a classe trabalhadora fica à mercê da política 

econômica do mercado que atua de acordo com os “manda-chuvas”, que em cada 

período da história foi marcado com uma denominação diferente, sejam Igreja/jesuítas, 

latifundiários, governantes, FMI e Banco Mundial, mas que no fundo tinham uma 

mesma finalidade: transformar a educação num engodo, e formar cidadãos submissos 

às ordens do governo e da classe dominante.  

No período colonial a economia brasileira era voltada à exportação de produtos 

agrários, e para esta produção não era necessária a qualificação já que os 

trabalhadores eram basicamente escravos. Assim, não existia uma política educacional 

nesse período e a educação era, portanto, controlada pela Igreja e que através dos 

jesuítas tinham a função de catequizar a sociedade escravocrata em detrimento da 

relação de dominação e reprodução da ideologia dominante. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 4 

No Império e República a igreja continua a controlar a educação, mas agora os 

escravos eram aos poucos substituídos pelos imigrantes que também não necessitava 

de qualificação para trabalhar na terra. 

Dessa maneira tem-se o entendimento, como aborda Romanelli, de que:  

 

[...] a herança cultural [brasileira] havia sido criada a partir da importação 
de modelos de pensamento provenientes da Europa; que a extratificação 
social predominantemente dual na época colonial, havia destinado à 
escola apenas parte da aristocracia ociosa; que essa demanda social de 
educação, mesmo quando englobou no seu perfil os estratos médios 
urbanos, procurou sempre na escola uma forma de adquirir ou manter 
status, alimentando, além disso, um preconceito contra o trabalho que não 
fosse intelectual e uma vez, enfim, que todos esses aspectos se 
integravam, é possível afirmar-se que a educação escolar existente, com 
origem na ação pedagógica dos Jesuítas, correspondia às exatas 
necessidades da sociedade com um todo (ROMANELLI, 1995, p.45-46). 

 

É com a vinda da família Real, em 1808, que se vê a necessidade de técnicos 

para desempenharem as novas funções administrativas. Dessa maneira, as instituições 

de ensino formavam cidadãos com intuito de manter a supremacia sobre as classes 

submissas, como exemplo as escolas militares tinham o intuito de formar cidadãos para 

a defesa do Estado. È no fim do Império que se percebe a chegada de uma política 

educacional. 

Na década de 1930, após a crise de 29 com a superprodução do café, vemos a 

mudança de aplicação de dinheiro para outros setores. O dinheiro oriundo do café é 

agora direcionado à industrialização na produção de bens de consumo, originando uma 

nova classe social – os burgueses urbano-industriais. Período em que os militares junto 

com a classe burguesa implantam a ditadura do Estado Novo que intervém nas 

instituições de ensino, controlando e impondo regras na formação ideológica através de 

leis e projetos que modificam a estrutura do sistema educacional. 

O ensino profissionalizante é instruído para atender as classes mais pobres 

como estratégia para manipulá-las fazendo com que não tenham acesso ao ensino 

superior. Assim a política educacional deste período consiste em formar cidadãos que 

atendam aos interesses econômicos – a indústria – através de mão-de-obra qualificada 

onde os filhos dos operários ocupavam os lugares dos pais e mesmo tendo consciência 

da ideologia de classe dominante aceitam passivamente a nova situação. 
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O período após a Segunda Guerra Mundial é marcado pela industrialização 

como forma de substituir as importações, através da “injeção” de capital estrangeiro, e o 

interesse pela lucratividade fazem com que a inflação cresça empobrecendo cada vez 

mais a classe média. Observa-se que a educação mais uma vez está a serviço dos 

interesses econômicos do período, mas agora vem definida no nível da legislação 

através da LDB, que são destacadas algumas leis como reforma do ensino superior em 

1968, e de 1° e 2° graus de 1971; e a institucionalização do MOBRAL e do ensino 

supletivo. 

Com os países industrializados tem-se nos seus programas econômicos a 

prioridade da educação situada no quadro das políticas de ajuste e de estabilização 

defendidas, no âmbito europeu, pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e, no âmbito mundial, pelo Banco Mundial. O Banco Mundial requer 

que a educação escolar esteja articulada ao novo paradigma produtivo, para assegurar 

o acesso aos novos códigos da modernidade capitalista, sendo necessária que a 

capacitação e a investigação avancem em direção a um enfoque sistêmico (LIBÂNEO 

et al, 2007). 

Nesse intuito, a partir de 1990, a educação brasileira atrela-se a essa política 

neoliberal de compactuar com as instituições internacionais, e através de conferências 

sobre a educação, como exemplo a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, 

houve a elaboração do documento Plano Decenal de Educação para Todos que 

estabelecia prioridades para a educação nos países do Terceiro Mundo, especialmente 

a universalização do ensino fundamental.  

No governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, não houve o devido 

destaque ao Plano Decenal, assim foi estabelecido outras metas pontuais, como: 

descentralização da administração das verbas federais, elaboração do currículo básico 

nacional, educação à distância, avaliação nacional das escolas, incentivo à formação 

de professores, parâmetros de qualidade para o livro didático, entre outras. Essas 

metas são acompanhadas pela política neoliberal realizada pelos órgãos financeiros 

internacionais – FMI e Banco Mundial. 

Dessa maneira, faz-se presente na política brasileira o discurso da modernização 

educativa, da flexibilidade, da competitividade, da produtividade, da eficiência e da 
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qualidade dos sistemas educativos, da escola e do ensino, na ótica das reformas 

neoliberais de adequação às demandas e exigências do mercado (LIBÂNEO et al, 

2007). 

Nessa lógica tem-se uma educação inserida nas amarras do capital através de 

metas instituídas pelos “manda-chuvas” internacionais, a serem seguidas 

rigorosamente pelos países subservientes a essa lógica capitalista de mercado, 

formando assim uma educação para o mercado.  

 

 

2.1 A LDB e a formação dos professores  

 

Na conjuntura atual, a educação permanece a serviço dos interesses dos grupos 

– FMI e Banco Mundial –, que encontram na Legislação Educacional (LDB – Lei 

9394/96) as possibilidades de formação educacional elaborada de acordo com os 

interesses desses grupos que investem nos países subdesenvolvidos através de 

empréstimos consentidos, indicando como e onde os recursos devem ser utilizados.  

 

[...] dificuldades econômicas dos países latino-americanos possibilitou 
que o Banco Mundial passasse a monitorar as políticas 
macroeconômicas, criar os mecanismos de intervenção, propor 
modificações nas políticas econômicas e sociais dos Estados da 
América Latina e propugnar o alinhamento às políticas das instituições 
credoras (MONLEVADE; SILVA, 2000, p.76). 

 

Com o advento da década de 1990 e da marcada presença do Estado Avaliativo, 

orientado pela qualidade/excelência, a avaliação da educação torna-se foco de 

interesse, sendo averiguada por um sistema nacional de medidas. Seguindo os ditames 

dos órgãos internacionais, a educação é marcada pela edição de inúmeras 

normatizações que dão um caráter determinante se limitando as leis estabelecidas na 

legislação de educação. A principal legislação é a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB – de lei n° 9.394, sancionada pelo Presidente da República 

em 20 de dezembro de 1996. 

Uma das determinações da LDB foi a criação um novo tipo de órgão formador de 

professores, que objetiva fomentar a exigência de que todos os professores em 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 7 

atividade tenham curso superior em 2007. Em agosto de 1999, o MEC autorizou a 

criação dos Institutos Superiores de Educação que poderão funcionar isoladamente ou 

integrados a universidades. O curso normal, em nível médio, continua sendo a 

formação mínima para o exercício da Educação Infantil e do ensino nas quatro séries 

iniciais do Ensino Fundamental. Os Institutos Superiores de Educação poderão oferecer 

cursos de magistério para a formação de professores de Educação Infantil (até 6 anos) 

e de séries iniciais (até a 4ª série do Ensino Fundamental) ou licenciatura para as séries 

iniciais. Para o Ensino Médio, serão oferecidos programas de atualização de 

professores (formação continuada) e programas especiais de formação pedagógica 

(para bacharéis de outras áreas). Também poderá ocorrer ensino de pós-graduação. 

Além das novas possibilidades para a formação de professores oferecidas pelos 

Institutos de Educação, são mantidas as disciplinas de formação didática nos cursos de 

licenciatura (para cursos de graduação como Geografia, História, Química, etc) e a 

exigência de 60 horas de metodologia do ensino superior nos cursos de especialização 

(MOROSINI, 2000). 

Essa idéia posta em prática vem gerando muitas discussões diante da formação 

profissional dos educadores e o fazer pedagógico, tendo a problemática do 

“aligeiramento” na formação do professor uma delas. 

Deve-se compreender que a formação de professores está inserida nas 

mudanças do conhecimento científico relacionado ao papel da escola e à concepção de 

conhecimento escolar, e de profissão docente. Na atualidade têm-se muitas mudanças 

atribuídas à educação, e o professor tem a importante tarefa de transmitir o aparato de 

conteúdo e de técnicas à aprendizagem dos alunos, em que esta deve se dar por meio 

de situações práticas que sejam efetivamente problemáticas, o que exige o 

desenvolvimento de uma prática reflexiva competente e que garante, ao mesmo tempo, 

os nexos entre a formação inicial, a continuada e as experiências vividas. 

 

É nessas relações que toma concretude a prática real da docência, do 
trabalho objetivo do professor. E é na prática de seus profissionais que a 
educação ganha corpo e realidade histórico-social. E nessa prática não 
estão em pauta apenas as circunstâncias que a conformam. Com efeito, 
ainda que as condições objetivas de caráter estrutural, relacionadas com 
a sociedade e com as instituições socioeducacionais, sejam fundamentais 
para a condução do processo educacional, não há como não vinculá-lo, 
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naquilo que diz respeito à sua eficácia, às condições subjetivas da 
interação professor/alunos [...]. As mediações objetivas pressupõem, para 
ser eficazes, a participação subjetiva intencionalizante do educador. Por 
isso mesmo, a formação desse profissional é ponto central e tem 
merecido redobrada atenção dos estudiosos da educação (SEVERINO, 
2003, p.73). 

 

A trajetória profissional é um processo complexo, em que há a interrelação das 

fases da vida e da profissão fundamentada para a constituição do profissional. Nessa 

interação se insere a trajetória profissional do ser professor, esse que através das 

diversas formas pedagógicas tem como função a produção do mundo educacional de 

um modo peculiar de modificá-lo de acordo com a concepção apreendida na sua 

formação profissional. 

A preocupação quanto à formação do professor é pertinente devido às 

dicotomias que existe no meio educacional, produzindo lacunas deficitárias e que 

ocasionam a formação da sociedade injusta e desigual. Sendo necessário a atuação do 

compromisso assumido pela Universidade quanto à questão da formação do professor 

de Geografia, para que não haja o flagrante do despreparo dos professores para 

enfrentar as exigências do ensino em sala de aula.  

Dessa maneira, torna-se importante a relação entre a produção do 

conhecimento, através dos cursos na Universidade, e a socialização do mesmo na 

prática educacional de sala de aula. Pois, a questão da formação dos profissionais da 

educação que atuarão em diversos níveis do sistema de ensino é objeto de permanente 

preocupação por parte de todos aqueles que se interessam pelos destinos da educação 

em qualquer sociedade. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação do professor é necessária para estruturação de uma educação 

voltada para a qualidade do ensino na sociedade; nesse intuito, tem-se a importância 

de analisar o sistema educacional e identificando os impasses instituídos pela lógica do 

capital.  
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O governo brasileiro está integrado a mundialização do capital que tem nas mãos 

dos órgãos econômicos internacionais – FMI (Fundo Monetário Internacional) e BM 

(Banco Mundial) – o poder de dominação dos países dependentes do sistema 

capitalista. Dessa maneira, o Estado no processo de formação histórica sempre foi 

configurado a idéia de um pequeno grupo dominante da sociedade, e que na atualidade 

continua na sua lógica de favorecimento da classe dominante levando a uma 

articulação desigual na sociedade. 

Assim, a importância de compreender o ensino na lógica do capital para 

entender que o processo capitalista desestrutura todos os níveis educacionais, ou seja, 

desde a formação do professor na Universidade até o ensino na sala de aula; 

necessitando da participação de todos os envolvidos nesse processo para a mudança 

qualitativa ao sistema educacional. 
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