
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

JACKELINE IMPÉRIO SOARES 

 

 

 

 

 

 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: 

sentidos discursivos e projetos de formação docente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2016 



1 
 

 

 



2 
 

JACKELINE IMPÉRIO SOARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: 

sentidos discursivos e projetos de formação docente 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Goiás, 

como parte dos requisitos para obtenção do 

título de Mestra em Educação. 

 

Linha de Pesquisa: 

Formação, Profissionalização Docente e 

Trabalho Educativo. 

 

Orientadora: 

Profa. Dra. Solange Martins Oliveira 

Magalhães. 

 

 

 

GOIÂNIA 

2016  

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Danse (A Dança) é uma obra do pintor francês Henri Matisse (1869-1954). Eu a conheci (reprodução da 

internet) no ano de 2014, quando a professora Ruth, carinhosamente, remeteu a imagem à minha pessoa. 

Desde então, essa obra traduz o meu desejo de professora: intervenção no mundo. Que as cores quentes e 

intensas dos sujeitos transcendam as cores frias do fundo, do mundo. Que as nossas mãos permaneçam 

sempre entrelaçadas na busca de libertação, sobretudo de resistência às estruturas que, intencionalmente, 

não nos enxergam. Que a leveza dos corpos que compõem a dança esteja sempre no interno e externo do nosso 

caminhar docente. 
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seu compromisso com a educação é inspirador para a 
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RESUMO 

 

 

 

SOARES, Jackeline Império. Qualidade da Educação: sentidos discursivos e projetos de 

formação docente. 150f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de 

Goiás, Goiânia, 2016. 

 

Esta dissertação está vinculada à linha de pesquisa “Formação, Profissionalização Docente e 

Trabalho Educativo” do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação 

da Universidade da Federal de Goiás. Integra os trabalhos desenvolvidos pela Rede de 

Pesquisadores(as) sobre professores do Centro–Oeste (Redecentro). Com base no método 

materialista histórico dialético, com abordagem qualitativa, desenvolveu-se uma pesquisa 

bibliográfica na busca do seguinte objetivo: Compreender os sentidos discursivos sobre a 

qualidade da educação nos periódicos Revista Brasileira de Educação; Estudos 

Pedagógicos; Revista Ensaio; Cadernos CEDES; Educação & Sociedade, período de 2013 a 

2015, e os projetos de formação com os quais se vinculam. Os objetivos específicos 

corresponderam à constituição dos capítulos da dissertação: analisar e compreender as 

diferentes concepções de qualidade da educação presentes no campo educacional e suas 

epistemologias correspondentes; contextualizar e compreender o cenário político, econômico 

e social da América Latina a partir dos anos 1990 e a universidade nesse contexto; analisar e 

compreender como a política neoliberal influenciou os campos da formação, da 

profissionalização e do trabalho docente, resultando em demandas de qualidade hegemônica e 

ensejando movimentos de defesa da qualidade social; analisar e compreender as concepções 

de qualidade explicitadas nos artigos científicos selecionados. Construímos a seguinte questão 

norteadora: Quais os sentidos discursivos sobre qualidade da educação publicados nos 

periódicos nacionais do campo da educação entre os anos 2013 e 2015 e a quais projetos de 

formação se vinculam? A coleta de informações deu-se por meio de instrumento de análise 

em que foram estabelecidas as seguintes categorias: Concepção de Qualidade da Educação; 

Posicionamento Político; Base ontológica que sustenta o “ser professor”; Base 

epistemológica; Projeto de Formação ao qual se vincula a concepção de Qualidade da 

Educação. Por meio da análise dos discursos identificou-se que a qualidade hegemônica está 

presente com mais frequência nos artigos do recorte analisado, nos quais também se destacou 

uma pseudoneutralidade frente às demandas e projetos educacionais. Como aponta os 

pressupostos da dialética, pela categoria da contradição, observou-se a defesa do trabalho e 

valorização docentes caracterizando outra concepção de qualidade, a qualidade social para a 

educação, tendo como base fundamental o acesso à educação pública e a formação de sujeitos 

sociais, autônomos e emancipados. Com os resultados das análises recomenda-se a publicação 

de mais artigos com posicionamento político frente às demandas das políticas educacionais, 

para que, assim, os discursos contra-hegemônicos sobre a qualidade da educação se façam 

veementemente mais presentes. 

 

Palavras-chave: qualidade da educação; qualidade social; formação de professores; projetos 

de formação docente. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Sonhe com o que você quiser. Vá para onde você 

queira ir. Seja o que você quer ser, porque você 

possui apenas uma vida e nela só temos uma 

chance de fazer aquilo que queremos. Tenha 

felicidade bastante para fazê-la doce. Dificuldades 

para fazê-la forte. Tristeza para fazê-la humana. E 

esperança suficiente para fazê-la feliz. 

 

(Clarice Lispector) 

 

Um trabalho acadêmico de pós-graduação carrega a responsabilidade de ser 

desenvolvido a partir da formalidade da linguagem e até mesmo da impessoalidade. No 

entanto, é preciso reconhecer que algumas situações de aproximação não neutra entre autor e 

pesquisa possibilitam a construção de um trabalho mais qualitativo. Dessa forma, peço licença 

ao leitor desta dissertação para escrever parte desta introdução em primeira pessoa do 

singular, pois senti a necessidade de desenvolvê-la a partir das minhas vivências e da relação 

com o objeto de estudo.  

A temática qualidade da educação vem se tornando destaque em livros e pesquisas 

educacionais de âmbito nacional e internacional. Porém, o que me aproxima do objeto é a 

participação como pesquisadora na Rede de Pesquisadores sobre professores(as) do Centro-

Oeste (Redecentro), constituída no ano de 2004 por um coletivo de professores de sete 

programas de pós-graduação em educação da Região Centro-Oeste do Brasil
1
.  

O objetivo principal da Rede é desenvolver uma meta-análise das produções 

acadêmicas cujo objeto de estudo seja o professor e que foram defendidas nesses programas 

entre 1999 e 2014. Em suas análises, a Rede pontua os principais problemas epistemológicos 

que os trabalhos acadêmicos vêm apresentando, ao mesmo tempo em que destaca a relevância 

social daqueles que explicitam a preocupação com a melhoria da realidade escolar e com a 

função social da educação pública (SOUZA; MAGALHÃES, 2011).  

 

Privilegiando o estudo da temática “professores”, a Redecentro tem o 

objetivo de trabalhar as diversas arquiteturas da produção acadêmica, para 

                                                           
1
 A Rede é composta por sete Programas de Pós-Graduação em Educação, sendo seis deles considerados pela 

Capes como da Região Centro-Oeste: Programa de Pós-Graduação/FE/UFG; Programa de Pós-

Graduação/IE/UFMT; Programa de Pós-Graduação/FE/UFMS; Programa de Pós-Graduação/FE/UnB; Programa 

de Pós-Graduação/FE/UFU; Programa de Pós-Graduação/GAPP/IFE/Uniube. Além destes, integra a Rede o 

Programa de Pós-Graduação/PROPESQ/UFT, por suas ligações históricas com o Programa da UFG (SOUZA; 

MAGALHÃES, 2011, p.16).   
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compreendê-la e buscar indicadores qualitativos que contribuam com a 

abertura de perspectivas que incentivem posições de análise adequadas sobre 

o tema, aspecto que inclui elevar a formação teórica e epistemológica dos 

que se dedicam ao estudo, à pesquisa e aos processos de orientação 

(SOUZA; MAGALHÃES, 2013, p.148). 

 

Esse objetivo é alcançado com a análise dos trabalhos selecionados, lidos na íntegra, 

cujos dados são registrados em instrumento de análise, denominado como Ficha de Análise, 

também construído pelo coletivo de professores da Rede. Esse instrumento é composto pelas 

seguintes categorias de análise: identificação geral; temas estudados; modalidade; problema; 

questões da pesquisa; objetivo principal; objetivos específicos; abordagem do trabalho; 

método; metodologia; tipo de pesquisa; procedimentos de pesquisa; ideário pedagógico; 

resultados e conclusão. Conforme a proposta da Redecentro, na interlocução dessas categorias 

no processo de análise, pode-se chegar, dialeticamente, ao aprofundamento histórico e 

epistemológico da produção acadêmica sobre a temática analisada (SOUZA; MAGALHÃES, 

2011).  

Conforme Souza e Magalhães (2011; 2014), a Redecentro não têm a intenção de 

determinar as categorias de análise construídas, presentes na Ficha de Análise, como um 

modelo fechado e acabado, a ser seguido para a construção de uma dissertação ou tese. No 

movimento da pesquisa em rede, visa-se possibilitar meios para que os trabalhos acadêmicos 

sejam desenvolvidos a partir de rigorosidade científica, em conformidade com o método 

assumido pelo pesquisador, adequada e necessária para alcançar um padrão de qualidade que 

atenda a critérios de qualidade social, influenciando não apenas as pesquisas como também a 

educação pública, da educação básica ao ensino superior.  

A partir da análise histórica e epistemológica dos trabalhos estudados, os 

pesquisadores da Rede chegaram à conclusão de que a elaboração inadequada dos aspectos 

epistemológicos comprometia a qualidade de alguns trabalhos. Conforme Souza e Magalhães 

(2015, p. XX), “A pobreza epistemológica pode ocorrer nas diferentes bases teóricas, mas, em 

qualquer campo teórico, gera posturas ateóricas associadas a relativismos epistemológicos, ou 

a modismos teórico-epistemológicos”. 

Dessa forma, os pesquisadores da Redecentro deram continuidade a estudos de 

aprofundamento, sobretudo no que se refere às temáticas formação, profissionalização e 

trabalho docente, em articulação com a questão da qualidade, numa tentativa de ajudar a 

superar os erros identificados na construção teórico-metodológica dos trabalhos analisados. 

Souza e Magalhães (2015) assim justificam o encaminhamento da pesquisa em rede 

para a temática qualidade: 
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Nas entrelinhas do discurso sobre a qualidade, ou seja, em seu sentido 

ideológico, é possível perceber as desigualdades sociais, traduzidas no 

investimento e fomento de avaliações, que ratificam a acreditação e 

consenso ativo dos processos neoliberais implementados. Isso aponta para a 

emergência da reflexão epistemológica sobre a questão da qualidade, na sua 

relação com os processos desejados para a pesquisa educacional 

(MAGALHÃES; SOUZA, 2015, p.92). 
 

Nesse sentido, desde 2012, os pesquisadores da Redecentro têm publicado livros e 

artigos científicos que englobam a temática qualidade da educação, em articulação com as 

temáticas da formação, profissionalização e trabalho docente, desenvolvendo dialeticamente 

os temas em questão. No processo, observou-se a necessidade de aprofundamento teórico 

sobre a temática qualidade da educação, o que suscitou meu interesse por desenvolver o tema 

nesta dissertação, respondendo ao propósito de construção do estado do conhecimento sobre a 

temática. Assim, este trabalho, vinculado à linha de pesquisa “Formação, Profissionalização 

Docente e Trabalho Educativo” do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Goiás (PPGE/UFG), visa contribuir com os estudos teóricos da 

Rede, assumindo-se como mais uma referência teórica para os trabalhos acadêmicos 

desenvolvidos nos programas sobre a temática professores, em articulação dialética com a 

questão da qualidade da educação.  

Meu interesse pela temática e meu vínculo como pesquisadora com a Rede acabaram 

estruturando o meu problema de pesquisa, as questões, o objetivo geral e os específicos, bem 

como a escolha do método materialista histórico dialético e a metodologia que este método 

inspira para o desenvolvimento dessa dissertação. Desse modo, os encaminhamentos da 

pesquisa desenvolvida pela Redecentro e as discussões que a mesma tem sustentado sobre a 

temática qualidade da educação estão diretamente articuladas à minha problematização.  

Justifico a importância do estudo do tema por sua presença constante nos discursos 

oficiais e nas políticas educacionais como, por exemplo, na Conferência de Jomtien – 

Conferência Mundial sobre Educação para todos (Tailândia, 1990); no Plano Nacional de 

Educação (2014/2024); na Lei de Diretrizes e Bases (LDB/1996); bem como nos discursos 

acadêmico-científicos, como Dourado; Oliveira (2009), Dourado (2005; 2012), Paro (1999), 

Brzezinski (1996; 2005), Enguita (1994), Gadotti (2013), Souza e Magalhães (2015), entre 

outros. 

Nos diversos contextos discursivos – periódicos, dissertações, teses, livros, palestras, 

etc. – em que se verifica o destaque dado à qualidade da educação, diferentes interesses e 
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concepções político-ideológicas e educacionais estão sendo veiculados. Entendo, como 

Magalhães e Souza (2015), que a centralização dada à temática qualidade da educação mostra 

os interesses de diferentes setores da sociedade pela questão e que a análise dos discursos 

sobre o tema revela a coexistência de várias concepções de qualidade, as quais legitimam um 

determinado tipo de educação que pode estar respondendo às demandas do aparelho 

ideológico do Estado ou se opondo a elas.  

A coexistência dessas concepções define, portanto, um processo de disputa 

ideológica e política sobre a questão da qualidade da educação, com deliberações, orientações 

e objetivos distintos para a educação brasileira (WEBER, 2003). Nesse sentido, entendemos 

que não existe neutralidade, tão pouco imparcialidade, como sempre nos alertou Freire 

(2005). Temos que vários discursos podem estar orquestrando os rumos da educação, o que 

mostra a necessidade de se desvelarem as intenções e os encaminhamentos políticos e 

ideológicos postos à educação pública brasileira.  

Essa não é uma tarefa fácil, contudo aceitamos o desafio de buscar o entendimento 

das relações criadas a partir das intenções político-ideológicas, por entendermos que a 

compreensão da realidade é necessária para o enfrentamento das questões que estão em jogo. 

Assim, considerando o cenário que compõe o quadro da questão da qualidade educacional, 

propus o seguinte problema a ser investigado: quais os sentidos discursivos sobre qualidade 

da educação publicados nos periódicos nacionais do campo da educação entre os anos 2013 

e 2015 e a quais projetos de formação docente se vinculam? 

A busca pelos sentidos discursivos sobre a qualidade da educação nas publicações 

em periódicos se justifica pela convergência epistemológica com o materialismo histórico 

dialético, método que exige a construção da historicidade do objeto de estudo, o que requer, 

como necessidade metodológica, a construção do estado do conhecimento
2
 sobre a temática 

qualidade. O objetivo de analisar os sentidos discursivos
3
 foi estabelecido em função de 

compreender como os pesquisadores têm concebido a qualidade da educação, tendo em mente 

que os discursos “não são apenas reflexos ou reproduções dos discursos dos grupos 

dominantes, posto que esses grupos compõem parte da totalidade da sociedade capitalista. 

Não sendo a sociedade um grupo coeso, os discursos também não o são” (QUEIROZ, 2014, 

p.23).  

                                                           
2
 A construção do estado do conhecimento sobre a temática qualidade tem sido desenvolvida por pesquisadores 

da Redecentro na construção de dissertações e teses no PPGE/UFG. 
3
 Em Lima (1999), temos que o sujeito se constitui como um efeito ideológico, nesse sentido, os discursos geram 

efeitos de sentido entre os sujeitos deliberando ações, pensamentos, posturas frente determinados fatos sociais.  
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Analisar os sentidos discursivos de um determinado material, neste caso, dos artigos 

publicados, requer considerar que o “sujeito enunciador é histórico e circunstanciado num 

tempo e espaço determinados. É o sujeito que o texto materializou e fixou no tempo e não o 

sujeito que, porventura, hoje seja”. Da mesma forma o leitor também é histórico e social. “Sua 

leitura, ao produzir um sentido ao texto estudado, materializa novo discurso, o discurso do 

leitor – outro autor” (QUEIROZ, 2014, p.30). Ainda segundo a autora citada: 

 

O discurso que se produz como efeito da leitura não resulta de uma atividade 

de uma única consciência, mas da interlocução entre sujeitos posicionados 

socialmente em tempos e espaços diversos. Estudar um texto é, pois, realizar 

um encontro com outro sujeito. E o texto que resulta desse encontro é 

sempre uma resposta ao primeiro (QUEIROZ, 2014, p.30). 

 

Dessa forma, analisar os sentidos discursivos sobre a qualidade da educação nos 

artigos científicos possibilitará evidenciar as contradições que se evidenciam no campo 

epistemológico e ideológico da produção acadêmica, além de dar suporte na análise do que 

ajuda constituir nos sujeitos seu efeito ideológico. Afinal, os discursos geram efeitos de 

sentido, deliberando ações, pensamentos e posturas frente a determinados fatos sociais. 

O problema proposto se desdobra em outras questões que serão discutidas no  

trabalho: Os sentidos discursivos sobre a qualidade da educação estão sendo publicados nos 

periódicos nacionais? Se sim, ajudam no reconhecimento e autorização de quais concepções 

de qualidade? Se forem identificadas concepções de qualidade no recorte analisado, o que as 

mesmas evidenciam para o campo da formação de professores e para a educação? Seria 

possível destacar os aspectos ontológico e epistemológico do termo qualidade no recorte 

analisado?  

Em consonância com o que discutimos, propomos como objetivo geral: 

Compreender os sentidos discursivos sobre qualidade da educação, publicados em periódicos 

nacionais, período 2013-2015, buscando identificar a quais projetos de formação docente 

esses discursos se vinculam.  

Como objetivos específicos, estabelecemos: i) analisar e compreender as diferentes 

concepções de qualidade da educação presentes no campo educacional e suas epistemologias 

correspondentes; ii) contextualizar e compreender o cenário político, econômico e social da 

América Latina a partir dos anos 1990 e a universidade nesse contexto; iii) analisar e 

compreender como a política neoliberal influenciou os campos da formação, da 

profissionalização e do trabalho docente, resultando em demandas de qualidade hegemônica e 

ensejando movimentos de defesa da qualidade social; iv) analisar e compreender as 
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concepções de qualidade explicitadas nos artigos científicos selecionados e a quais projetos de 

formação docente se vinculam. 

A participação nos seminários e reuniões da Rede, nos grupos de estudos e discussão 

teórica, e o trabalho de leitura da produção acadêmica analisada possibilitaram a minha 

formação como pesquisadora. Ao mesmo tempo me propiciaram outras aprendizagens, 

sobretudo no que diz respeito à compreensão das estruturas internas de um trabalho 

acadêmico. Das condições para uma pesquisa qualificada como científica, está a definição do 

método, cuja importância é cumprir o papel de guia do caminho que o pesquisador percorrerá 

para alcançar os objetivos propostos. No caso desta dissertação, o método escolhido, em 

consonância com minha perspectiva epistemológica e meu posicionamento político, é o 

materialismo histórico dialético.  

O materialismo histórico, como afirma Frigotto (1989, p.77): “constitui-se numa 

espécie de mediação no processo de apreender, revelar e expor a estruturação, o 

desenvolvimento e transformação dos fenômenos sociais”, assim como sustenta a lógica de 

análise, sendo capaz de oferecer o caráter crítico à pesquisa. Esse método compreende o 

movimento da pesquisa como práxis, isto é, unidade da relação entre a teoria e a prática “na 

busca da transformação e de novas sínteses no plano do conhecimento e no plano da realidade 

histórica” (FRIGOTTO, 1989, p.73), auxiliando na construção histórica, epistemológica e 

ontológica acerca do objeto estudado, neste caso, a qualidade da educação.  

O método dialético concebe a pesquisa como um trabalho que integra, em nível 

interno, elementos gnosiológicos, lógicos, ontológicos e metodológicos, e em nível externo, 

determinantes da realidade sócio-histórica (SOUZA; MAGALHÃES, 2011). Com essa base 

metódica, seus princípios epistemológicos e aspectos metodológicos, temos os critérios para 

compreender os discursos sobre a qualidade da educação nos periódicos selecionados, bem 

como sua relação com a formação docente, ou seja, os projetos de formação de professores.  

O caminho metódico escolhido oferece apoio para alcançar algo novo e construir o 

concreto pensado sobre o objeto investigado.  

 

O concreto é concreto porque é a síntese das múltiplas determinações e, por 

isso, é a unidade do diverso. Aparece no pensamento como processo de 

síntese, como resultado, e não como ponto de partida, embora seja o 

verdadeiro ponto de partida, e, portanto, também, o ponto de partida da 

intuição e da representação. [...] o método que consiste em elevar-se do 

abstrato ao concreto é, para o pensamento, apenas a maneira de se apropriar 

do concreto, de o reproduzir na forma de concreto pensado (MARX, 2008, 

p.258). 
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Esse método possibilita ao pesquisador compreender a multiplicidade de 

determinantes que incidem sobre a realidade estudada e pressupõe que o pesquisador tenha 

em mente as categorias de análise da realidade definidas por Marx (trabalho, alienação, 

ideologia, classe social, contradição, negação, totalidade, universalidade, mediação, 

infraestrutura, superestrutura, historicidade). Categorias essenciais para alcançar o concreto 

pensado do objeto de estudo.  

O método de Marx mostra-se como “reflexão crítica e totalizante porque submete à 

análise toda interpretação pré-existente sobre o objeto de estudo. Traz como necessidade a 

revisão crítica dos conceitos já existentes a fim de que sejam incorporados ou superados 

criticamente pelo pesquisador [...]” (LIMA; MIOTO, 2007, p.40). Tal método subdivide-se 

em método de investigação e método de exposição, sendo o primeiro a pesquisa teórica e 

empírica sobre o objeto de estudo e o segundo a apresentação do objeto como concreto 

pensado. 

 

A investigação, ou o método de investigação, é o esforço prévio de 

apropriação, pelo pensamento, das determinações do conteúdo do objeto no 

próprio objeto, quer dizer, uma apropriação analítica, reflexiva, do objeto 

pesquisado antes de sua exposição metódica. E a exposição, ou o método de 

exposição, não é simplesmente uma auto-exposição do objeto, senão ele 

seria acrítico, mas é uma exposição crítica do objeto com base em suas 

contradições, quer dizer, uma exposição crítico-objetiva da lógica interna do 

objeto, do movimento efetivo do próprio conteúdo do objeto. A exposição é 

uma expressão (tradução) ideal do movimento efetivo do real, isto é, trata-se 

não de uma produção, mas de uma reprodução do movimento efetivo do 

material, do real, de tal modo que o real se “espelhe” no ideal (CHAGAS, 

2011, p.03, grifo nosso).  

 

Chamo atenção para a palavra reprodução destacada na citação acima, na qual Marx 

quis dizer “reconstruir criticamente, no plano ideal, o movimento sistemático do objeto, pois o 

objeto não é dado pela experiência direta e imediatamente” (CHAGAS, 2011, p.03). O que 

não quer dizer reprodução no sentido de replicação.  

Assim, o método dialético ajuda a compreender o fenômeno estudado em suas 

contradições, superando a aparência para entender suas múltiplas determinações. A postura 

dialética retroalimentará o trabalho a ser desenvolvido, representando o dinamismo e o caráter 

de construção da pesquisa pelo método assumido, destacando a finalidade última do estudo 

que é a formação dos professores-pesquisadores, conforme proposta da Redecentro (SOUZA; 

MAGALHÃES, 2011, 2014). Portanto, pretende-se com essa pesquisa, ajudar na construção 
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de bases teóricas, ontológicas e epistemológicas críticas sobre a temática qualidade da 

educação.  

Mantendo coerência com o método adotado, a abordagem do trabalho é qualitativa e 

o tipo de pesquisa é a bibliográfica. A abordagem qualitativa, por sua vez, “trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis” (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p.32). Essa 

abordagem não se reduz a mero anúncio metodológico, pelo contrário, requer compreensão 

para que a abordagem seja amplamente utilizada na pesquisa.  

A matéria prima da abordagem qualitativa é composta por um conjunto de 

substantivos cujos sentidos se complementam, tais como: “experiência, vivência, senso 

comum e ação. E o movimento que informa qualquer abordagem ou análise se baseia em três 

verbos: compreender, interpretar e dialetizar” (MINAYO, 2012, p.622).  

O desenvolvimento, a construção e a exploração teórica do objeto de estudo desta 

pesquisa requer, além da abordagem qualitativa, o tipo de pesquisa bibliográfica: 

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 

inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 

conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém pesquisas 

científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 

procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 

informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 

se procura a resposta (FONSECA, 2002, p.32, grifos nosso). 

 

A pesquisa bibliográfica neste trabalho cumpre duas funções que são 

complementares: a primeira é oferecer aporte teórico para a elaboração dos capítulos, sendo 

este necessário para compreender a totalidade do objeto de estudo; a segunda função é 

coordenar a pesquisa empírica, mantendo a rigorosidade científica através dos procedimentos 

necessários para alcançar os resultados esperados.  

Na construção do aporte teórico, assumimos concepções de educação, de escola e de 

professor buscando manter coerência com nosso posicionamento político, considerando como 

incontestável a impossibilidade de neutralidade em todos os campos do conhecimento e das 

práticas sociais. Assim, referendada em Souza e Magalhães (2011), entendemos que a função 

social da educação e da escola é sustentar um projeto humanizador de caráter político, crítico 

e social, características necessárias para formar o sujeito portador de uma consciência crítica 
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para se inserir na complexidade da sociedade, possibilitando a apropriação de práticas 

culturais historicamente construídas e historicamente negadas pelo sistema dominante. 

Com essa concepção de educação e de escola, o professor é sujeito intelectual e 

historicamente marcado pelas relações políticas, econômicas e culturais. Poderá, a partir de 

uma concepção crítica, ser defensor da resistência, incentivador de ações que provocam 

engajamento e participação no processo de mudança social. A concepção crítica de educação, 

de escola e de professor que sustenta este trabalho é legitimada pela dialética a partir de 

autores clássicos como Marx e Gramsci e autores contemporâneos como Freire (2005); 

Frigotto (1989); Saviani (2007); Souza e Magalhães (2011; 2013); Brzezinski (2013); entre 

outros.  

Quanto à estrutura deste trabalho, apresentamos quatro capítulos, nos quais 

desenvolvemos os objetivos propostos. No Capítulo I, Concepções de Qualidade da 

Educação: deliberações ontológicas e epistemológicas, procuramos evidenciar os 

significados de ontologia e epistemologia, termos utilizados na totalidade do trabalho. 

Também explicitamos duas diferentes concepções de qualidade da educação difundidas nos 

discursos oficiais, midiáticos e acadêmico-científicos: a concepção hegemônica e a concepção 

social. E a partir dessas concepções de qualidade da educação, apontamos suas epistemologias 

correspondentes: a epistemologia da prática e a epistemologia da práxis. Tomamos por 

referenciais teóricos os autores: Araújo (2012); Duarte (2003); Enguita (1994); Freire (2005); 

Guimarães e Oliveira (2002); Kuenzer (2003); Laplanche e Pontalis (2001); Magalhães 

(2004); Magalhães e Souza (2014); Paro (1999); Rodrigues e Kuenzer (2007); Santomé 

(1998); Santos e Meneses (2009); Saviani (2007); Severino (2007); Shiroma e Evangelista 

(2010); Silva (2009); Souza (2014); Tello (2013). 

No Capítulo II, Terceira Via e Pedagogia da Hegemonia: consequências ontológicas 

e epistemológicas no contexto social e da universidade pública, explicitamos a compreensão 

do significado do projeto da Terceira Via do neoliberalismo, sua articulação com a pedagogia 

da hegemonia e as consequências para os setores da sociedade, dentre eles, a universidade 

pública. Auxiliam nessa compreensão, os autores: Barnett (2005); Chaui (2001; 2002; 2014); 

Claus Offe (1985); Ghedin (2010); Lima e Martins (2005); Lopes (2008); Magalhães (2004); 

Magalhães (2014); Melo (2005); Neves e Sant’anna (2005); Pereira (2012); Rennó José e 

Gambi (2012); Santos (1989; 2011); Saviani (2007); Shiroma e Santos (2014); Sobrinho e 

Dias (2006); Souza (2014); Souza e Magalhães (2015); Trevisan e Pedroso (2012); Trindade 

(1999). 
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No Capítulo III, Formação de professores, profissionalização e trabalho docente: 

diálogo com a concepção de qualidade em tempos neoliberais, discorremos e aprofundamos, 

de forma epistemológica e ontológica, as implicações neoliberais para a formação, 

profissionalização, trabalho docente e para a qualidade da educação. Para isso, recorremos aos 

seguintes autores: André (2009; 2011); Araújo (2009); Assis (2014); Brzezinski (2010); 

Catani e Oliveira (1999); Catani; Oliveira; Dourado (2002); Cunha (2009); Demo (2002); 

Dias Sobrinho (2008); Evangelista e Triches (2014); Magalhães (2004); Magalhães e 

Azevedo (2015); Magalhães e Limonta (2011); Neves (2013); Severino (2003); Shiroma 

(2003); Shiroma e Evangelista (2004; 2010); Shiroma e Santos (2014); Shiroma e Schneider 

(2013); Siqueira (2014); Souza e Magalhães (2014). 

No Capítulo IV, Sentidos discursivos sobre a qualidade da educação, apresentamos 

e discutimos os resultados da pesquisa, a partir da metodologia e processo de análise pautados 

na dialética. Os artigos científicos selecionados foram analisados e discutidos, buscando 

evidenciar os discursos que estão sendo produzidos sobre a qualidade da educação.  

Por fim, apresentamos um capítulo conclusivo – considerações finais, em que 

buscamos apreender o objeto como concreto pensado.  
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CAPÍTULO 1 

CONCEPÇÕES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO:  

deliberações ontológicas e epistemológicas  

 

Neste capítulo procuraremos evidenciar teoricamente os aspectos ontológico e 

epistemológico das concepções de qualidade e das concepções de formação, educação, escola, 

e professor que são disseminadas na sociedade. 

Compreendemos que a relação histórica estabelecida entre ontologia e epistemologia 

sustenta a concepção de sujeito social. Dependendo da base ideológica assumida, essa relação 

delibera determinadas formas de práticas sociais, que acabam intervindo na produção do 

conhecimento e nos projetos de formação de professores que se mostram profundamente 

influenciados por algumas concepções de qualidade.  

O termo ontologia vem do grego ontos (ser) e logos (estudo e discurso) que significa 

"conhecimento do ser". A ontologia é identificada como a parte da filosofia que trata da 

natureza do ser, da realidade, da existência dos entes e das questões metafísicas em geral. É o 

campo que trata do “ser” concebido como tendo uma natureza comum que é inerente a todos e 

a cada um dos seres (LAPLANCHE; PONTALIS, 2001). Já o termo epistemologia é a parte 

da filosofia que estuda o conhecimento humano (SEVERINO, 2007); nas palavras de 

Magalhães e Souza (2014, p.07), 

 

É o estudo das possibilidades, legitimidade, valor e limites do conhecimento 

científico, trata-se do modo de pensar o logos. A partir de uma base 

paradigmática, a perspectiva epistemológica define uma racionalidade ou 

estruturas conceituais prévias, cujos princípios dizem como são sustentadas 

as ideias orientadoras da produção do conhecimento. A perspectiva 

epistemológica age como um guia orientador da produção do conhecimento 

e também como estruturante do posicionamento epistemológico ou 

metódico, este sempre vinculado às correntes teóricas próprias de um 

determinado campo.  

 

A ontologia está relacionada à natureza humana e a epistemologia à construção do 

sujeito social. Ao articularmos estas duas ideias, destacamos que, na perspectiva marxista, 

ontologia está relacionada à concepção do sujeito histórico, na qual são considerados os 

condicionantes objetivos e subjetivos da existência e a essência do humano social. Pensar a 

ontologia significa acompanhar o como o homem – ser social – responde aos acontecimentos 

históricos da sociedade.  
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Na mesma base marxista, Saviani (2007, p.154) afirma que a essência do ser social é 

o trabalho. Para ele: 

 

A essência do homem é o trabalho. A essência humana não é, então, dada ao 

homem; não é uma dádiva divina ou natural; não é algo que precede a 

existência do homem. Ao contrário, a essência humana é produzida pelos 

próprios homens. O que o homem é, é-o pelo trabalho. A essência do homem 

é um feito humano. É um trabalho que se desenvolve, se aprofunda e se 

complexifica ao longo do tempo: é um processo histórico.  

 

A categoria trabalho é, portanto, a base ontológica da constituição do ser social. O 

trabalho é a essência do homem, é o que possibilita sua humanização e atividade criadora, 

construtora, formadora, realizadora da práxis humana na relação com a natureza e na relação 

entre os seres humanos (DIAS JUNIOR; ROSA, 2015).  

A práxis é aqui entendida como “ação transformadora consciente da realidade 

concreta na relação dialética entre teoria e prática. Assim, o ser social se humaniza e constitui 

sua identidade na materialização das relações objetivas que se inter-relacionam com a própria 

existência na totalidade social, histórica e cultural” (DIAS JUNIOR; ROSA, 2015, p.108).  

Se a essência do homem é o trabalho, podemos compreender que a mudança na base 

da produção das sociedades capitalistas muda também a ontologia dos sujeitos sociais. Pela 

mudança do próprio trabalho, por sua intensificação frente às demandas capitalistas, os 

sujeitos sociais são fortemente marcados, exacerbando-se a divisão de classes. Esse processo 

pode ser datado na Revolução Industrial, que também acarretou, conforme entendimento de 

Saviani (2007), uma “Revolução Educacional”, na medida em que colocou a “máquina” no 

centro do processo produtivo, o que erigiu a escola como forma principal e dominante de 

formação para o mercado de trabalho (SAVIANI, 2007, p.159). 

Nesse sentido, ainda conforme Saviani, a Revolução Industrial “reaproximou” a 

classe trabalhadora da educação, mas isso não resultou no resgate ontológico do sujeito social; 

ao contrário, gerou uma falsa ideia dessa busca, pois o verdadeiro sentido seria a promoção de 

uma concepção de homem como sujeito histórico constituído pela relação trabalho-educação. 

Essa compreensão de homem como sujeito histórico mostra-se o contrário do que foi gerado, 

uma vez que, ideologicamente, a educação passou a ser gerida, na maioria dos casos, para 

fortalecer os interesses do capital na formação de mão-de-obra (SAVIANI, 2007). Nesse 

contexto, a educação contribui com a alienação dos sujeitos, ao promover a aceitação da 

ideologia hegemônica, aspecto que trabalharemos mais adiante. 
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A partir de uma perspectiva histórica é possível compreender como esse processo 

descrito por Saviani (2007) gerou a transformação ontológica dos sujeitos, sobretudo no que 

se refere à sua relação com o trabalho. Em função da nova ordem política e econômica 

imposta a quase toda América Latina, o trabalho sofreu mudanças significativas, tornando-se 

intensificado e alienado, o que, no nosso entendimento, acaba por gerar mudanças na 

ontologia do ser social.  

Nos dias atuais, o trabalho alienado intensifica a alteração ontológica do homem: 

 

[...] Para ter acesso aos meios de produção e poder produzir sua própria 

existência material, o trabalhador tem de submeter-se às regras do capital, 

realizando um trabalho forçado, que não serve a ele, trabalhador, mas ao 

proprietário do capital. Essa separação entre o trabalhador e o produto de seu 

trabalho provoca uma cisão no próprio homem [...], o que ele produz 

constitui parte de sua humanidade que, neste caso, separa-se dele, sendo 

expropriada por aquele que detém a propriedade das condições de vida 

(PARO, 1999, p.06). 

 

Segundo a ideia de Paro, o capital condiciona histórica e dialeticamente a ontologia 

do homem alienado, já que nega o sujeito como ser social e histórico. Isso seria o mesmo que 

afirmar que a maioria dos sujeitos na atualidade encontra-se alienados como consequência de 

um trabalho expropriado e forçado que não se desenvolve como meio de realização para a 

vida.  

A nova ordem política e econômica capitalista, imposta à América Latina, além de 

promover a alteração ontológica dos sujeitos sociais, destituindo-os da categoria trabalho 

como essência de seu desenvolvimento social, altera também o campo da epistemologia, no 

sentido de promover mudanças na produção e compreensão do conhecimento.  

No que se refere à epistemologia – a teoria do conhecimento –, esta diz respeito à 

relação entre sujeito e objeto na produção do conhecimento. Conforme afirmou Freire (2005), 

a relação entre sujeito-objeto liga a consciência ao mundo e, dependendo da forma como isso 

ocorre, pode resultar na emancipação ou na alienação dos sujeitos.  

Historicamente, a questão da epistemologia e a da formação do sujeito social estão 

relacionadas à nova ordem política e econômica neoliberal imposta para a sociedade latino-

americana. Nesse contexto, observa-se especial atenção no controle da produção do 

conhecimento, em função do entendimento de seu importante papel no desenvolvimento do 

sujeito social, configurando-se, assim, o interesse por influenciar e alterar sua epistemologia.  
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Relembramos que o processo de reconstrução democrática pós-ditaduras dos países 

da América Latina
4
, com exceção de Cuba, demandou financiamentos externos de 

Organismos Internacionais, tais como Banco Mundial e UNESCO. Essas entidades aplicaram 

altos investimentos financeiros na economia dos países latinos, encaminhando iniciativas que 

gerassem uma nova ordem de sociedade para o Cone Sul. As ações resultantes dessas 

iniciativas, que foram estruturadas e organizadas como agenda político-econômica de forma 

estratégica, resultaram em reformas sociais, culturais, políticas e econômicas nos países que 

obtiveram alguma forma de financiamento.  

A estruturação do novo posicionamento político para a América Latina respondeu à 

necessidade de adequação às mudanças da lógica de regulação, instaurada pelo novo estágio 

do capitalismo. Esse movimento se fortaleceu na sociedade civil
5
, traduzindo uma suposta 

ideia de promoção do desenvolvimento social, mas que, ideologicamente, foi revelador da 

consolidação da hegemonia burguesa.  

O movimento ideológico e político proposto institui um novo sentido à educação e à 

produção do conhecimento, instaurado pela dominação da hegemonia no campo da educação 

dos países latinos. Isso influenciou o sentido da ontologia do ser e a epistemologia da 

produção do conhecimento, além de intervir na elaboração dos projetos de formação, 

delegando determinado tipo de qualidade à educação, escola, professor, trabalho docente, 

alterando gradativamente as estruturas formadoras dos sujeitos sociais.  

No que se refere à epistemologia do conhecimento ainda se faz necessário referenciar 

que o campo é gerador de uma intensa contradição. Tal contradição manifesta a presença de 

forças hegemônicas e contra-hegemônicas que se enfrentam no campo da formação dos 

sujeitos sociais. A primeira preocupa-se, resumidamente, com a manutenção e o 

fortalecimento da sociedade dividida em classes, promovendo, assim, a alienação dos sujeitos; 

                                                           
4
A América Latina não é um espaço geográfico ou continente, mas sim uma expressão usada para fazer 

referência aos países e dependências da América que foram colonizados por países latinos, ou seja, Portugal, 

Espanha e França. Portanto, são países e dependências que têm como línguas oficiais o português, o espanhol e o 

francês. Ao todo existem vinte países latino-americanos e duas dependências. Países: Argentina, Bolívia, Brasil, 

Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, 

Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Dependências: Guiana Francesa e Porto 

Rico (WILLIAMSON, 2012). No entanto, Cuba é o único país de República Socialista (Regime de Partido 

Único) entre os países latinos, o que justifica a não entrada das políticas educacionais administradas pelos 

Organismos Internacionais. Quando este trabalho fizer referência à América Latina e ao sistema educacional 

desses países, estará excetuando Cuba devido à sua realidade política. 

 
5
 Sociedade civil neste trabalho manifesta o significado construído por Gramsci. Para o autor, a sociedade civil 

corresponde às entidades organizadas na sociedade, como: Igreja, Escolas, Sindicatos, Iniciativas Populares; 

grupos pertencentes à sociedade, mas que, ideologicamente, rende-se à coerção hegemônica e repressora do 

aparelho do Estado (GRAMSCI, 2002).   
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a segunda busca esclarecer esse processo, tendo como preocupação a emancipação dos 

sujeitos sociais.  

Guardadas as devidas proporções, o controle epistemológico exercido pelas 

estruturas de poder pode ser, então, identificado na gestão do conhecimento como instrumento 

de dominação e controle. Embora ainda seja cedo para anunciar, já podemos pontuar que o 

mesmo ocorre no campo da formação docente, aspecto debatido por Sobrinho e Dias (2006). 

Dessa forma, por meio das mudanças no campo da formação, e em função da dominação e o 

controle do conhecimento, materializa-se a opressão do cidadão latino-americano. Ou seja, os 

sujeitos não se emancipam, ao contrário, a grande maioria aliena-se, pois vive a realidade do 

trabalho alienado, reforçado por uma formação sob bases hegemônicas que busca a 

manutenção da divisão de classes
6
 e status quo, influindo, novamente, na ontologia dos 

sujeitos sociais e na epistemologia do conhecimento.  

Dessa forma, podemos observar que há controle intencional da produção do 

conhecimento, bem como dos atuais projetos de formação docente (SOBRINHO; DIAS, 

2006), o que intensifica o enfrentamento de forças contrárias, que representam a luta pela 

doutrinação e dominação da classe trabalhadora ou sua libertação.  

Num sentido mais ampliado, as mudanças na ontologia e na epistemologia dos 

sujeitos sociais, no sentido aqui discutido, se expandem por meio de políticas educacionais 

demandadas pelos Organismos Internacionais. Esses organismos impuseram diligências que 

refletiram (e ainda refletem), sobretudo a partir da década de 1990, na base ontológica e 

epistemológica dos projetos de formação de professores, na profissionalização e no trabalho 

docente.  

A investida hegemônica na base ontológica e epistemológica dos projetos de 

formação docente age ideologicamente para alterar as formas de compreender, agir, apreender 

e construir o conhecimento dos professores, bem como alterar a construção de outras 

concepções, como, por exemplo, a de educação, escola, função social da educação e da escola 

e qualidade da educação. No caso da qualidade da educação, entende-se que a ação dos 

grupos hegemônicos influencia a construção dos objetivos para a educação, influência que se 

estende à América Latina. Nesse sentido, interpretamos que esses grupos também influenciam 

sistematicamente a ontologia e a epistemologia da concepção de qualidade da educação 

latino-americana.  

                                                           
6
 A divisão de classes não é acidente, foi produzida pela dominação de uma minoria (classe burguesa) sobre a 

maioria (classe trabalhadora). Marx (2009) afirma que a história tem sido a história da luta de classes. A 

sociedade é marcada pela divisão social, ou seja, pela divisão de classes. 
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Esse processo histórico, social, ideológico e dialético nos leva a declarar a existência 

de várias concepções de qualidade, quer seja para a educação ou para a formação docente. 

Essas concepções convivem no social e exigem a sua compreensão crítica dada sua 

complexidade. Nossa análise agrupa essas concepções em dois tipos, em função da 

deliberação ideológica que sustentam: 1) a ideologia hegemônica que sustenta a concepção e 

“Qualidade Total”, e 2) a contra-hegemônica que referenda a “Qualidade Social”.  

 

 

1.1 Compreendendo a historicidade da construção da concepção de “Qualidade Total” no 

campo da educação 

 

A palavra qualidade ganhou centralidade no modo de produção capitalista com a 

Revolução Industrial, visando alcançar a excelência no processo produtivo da chamada 

produção flexível, ideia advinda da indústria automobilística. Em nome do capital, empresas 

aumentaram a competitividade entre si, buscando atingir maior eficiência produtiva. Para isso, 

estabeleceram uma série de requisitos, tais como a redução dos custos trabalhistas e de capital 

para que ocorresse a melhoria da qualidade e flexibilização da produção (SANTOMÉ, 1998).  

Essa busca por um determinado tipo de qualidade levou a empresa Toyota, fundada 

em 1933, por Sakichi Toyoda na província de Aichi, no Japão, a revolucionar seu modelo de 

gestão e produção a partir da metade do século XX. A Toyota criou um modelo de gestão e 

produção inovador na forma de produzir, gerenciar conhecimento e equipes que revolucionou 

a produção do setor automobilístico. À época, o método da Toyota proporcionou 

flexibilidade, agilidade, otimização de custos e maior retorno do investimento, colocando a 

empresa como uma das maiores do ramo automotivo mundial, superando o que até então se 

praticava: o modo de produção rígido executado pela empresa Ford, denominado fordismo. 

Este era um método de racionalização da produção em massa nas indústrias automobilísticas 

dos Estados Unidos e integrava-se às teorias do engenheiro norte-americano Frederick 

Winslow Taylor (taylorismo), o qual buscava o aumento da produtividade através do controle 

dos movimentos das máquinas e dos homens no processo de produção (SANTOMÉ, 1998).  

O toyotismo mostrou-se como um modo original e novo de gerenciamento do 

processo de trabalho, fazendo com que os trabalhadores se tornassem especialistas 

multifuncionais, elevando a produtividade das companhias automobilísticas japonesas, que 

passaram a ser consideradas como um modelo adaptado ao sistema produtivo flexível.  
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O modo de produção toyotista
7
 introduz a concepção de qualidade. O que define o 

modelo é sua logística eficiente de gerir conhecimento e equipes, o que amplifica o knowhow 

da Toyota introduzindo a questão da qualidade e da excelência na centralidade de sua nova 

concepção de organização do trabalho, na qual as principais características deveriam estar 

voltadas para a eliminação de recursos considerados como desperdício e para a implantação 

da produção enxuta (SANTOMÉ, 1998).  

Para muito além de redução com recursos técnicos e equipamentos, a fábrica enxuta, 

ou fábrica mínima, reduziria funções e, consequentemente, só ficariam trabalhadores 

estritamente necessários para satisfazer a demanda diária ou semanal da indústria. Esse novo 

modelo de gestão foi diretamente relacionado à busca da Qualidade Total. Em consequência, 

teve-se a diminuição dos espaços físicos, materiais, mão de obra, maquinaria e estoques 

(SANTOMÉ, 1998).  

Com a nova concepção de organização do trabalho toyotista, o modo de produção 

passou a priorizar a chamada qualidade total para as grandes empresas. Pautada no “defeito 

zero”, a qualidade total foi incorporada no processo de detectar o quanto antes os defeitos de 

produção e comercialização, eliminando-os desde o início, priorizando-se sempre a redução 

de custos. Para isso, foram utilizadas várias estratégias, entre elas: o controle estatístico do 

processo e, especialmente, os grupos ou círculos de qualidade (SANTOMÉ, 1998). 

 

Os círculos de qualidade são uma modalidade de organização do trabalho na 

qual trabalhadores e trabalhadoras comprometem-se com os interesses da 

empresa e colaboram de maneira mais intensa, colocando à disposição da 

mesma sua experiência e conhecimentos para identificar problemas, sugerir 

e experimentar mudanças que favoreçam uma maior produção e melhora da 

qualidade (SANTOMÉ, 1998, p.06).  

 

Os círculos de qualidade, guiados pela qualidade total, estimulavam a 

competitividade entre os funcionários, lançando mão de prêmios e incentivos econômicos 

mensais, induzindo os trabalhadores a se comprometerem com os objetivos e metas propostos 

pela empresa. Essa definição de qualidade total, as ações e processos que tal qualidade 

demandava relacionam-se com uma ideologia voltada para a valorização do trabalho em 

                                                           
7
 O modo de produção toyotista foi criado pelo engenheiro Taiichi Ohno. Devido à crise financeira instalada 

após a Segunda Guerra Mundial (1939/1945), a procura para compra não respondia à oferta da produção, 

realidade que exigiu cortes com recursos humanos e materiais como principais meios de racionalização de 

recursos. Diante dessa realidade, o trabalhador passou a ser multifuncional e flexível para suprir a falta de mão 

de obra; no entanto, a qualidade da produção deveria prevalecer, demandando dos trabalhadores produção com 

“qualidade total” ou “defeito zero”, medida que visava o não desperdício de matérias-primas e tempo 

(ANTUNES, 1999). 
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equipe, da qualidade no e do trabalho, da multifuncionalidade, da flexibilização e da 

qualificação do trabalhador. Entretanto, ocultam a exploração, a intensificação e a 

precarização do trabalho, inerentes à busca desenfreada do lucro pelo sistema capitalista 

(SANTOMÉ, 1998).  

O racionamento de recursos, que passou a constituir o novo modelo de gestão das 

indústrias automobilísticas, serviu de referência para as demais indústrias e multinacionais, 

tornando o modelo de gestão atrativo para outros setores da economia, como, por exemplo, o 

campo educacional (SANTOMÉ, 1998).  

Nas décadas de 1960 e 1970, a qualidade total proposta pelo novo modelo de gestão 

das indústrias automobilísticas refletiu na educação, influenciando as frequentes comparações 

entre as escolas norte-americanas e as fábricas, sobretudo pela semelhança de organização, 

administração e a prevalência do método positivista.  

 

A linguagem, conceitos e práticas normalmente utilizados na indústria, como 

“direção por objetivos”, “management científico”, “taxionomias de objetivos 

operacionais”, etc., passam a ser habituais nos tratados de pedagogia e nos 

programas das Escolas de Magistério e Faculdades de Ciências da Educação. 

Esta nova linguagem incorpora os valores e pressuposições do mundo 

empresarial do capitalismo (SANTOMÉ, 1998, p.08). 

 

Tornou-se cada vez mais frequente a possibilidade de refletir no campo educacional 

o modelo de gestão dos mercados econômicos. Dessa forma, as “soluções” pensadas e 

divulgadas pelo toyotismo para o mundo do trabalho foram adotadas gradativamente no 

campo da educação.  

Da América do Norte para a América Latina, o discurso da qualidade na educação foi 

notório no final da década de 1980 como contraface do discurso da democratização. 

Entendemos com Enguita (1994, p.96) que “a problemática da qualidade sempre esteve 

sempre presente no mundo da educação e do ensino, mas nunca havia alcançado antes esse 

grau de centralidade”. Uma centralidade que se desenvolveu dúbia e intencionalmente, 

primeiro, para determinar um modelo de gestão interno a ser seguido; segundo, para 

ideologizar a problemática da igualdade de oportunidades no mundo da empregabilidade.  

A face do modelo de gestão interna a ser seguida no sistema educacional se justificou 

nos mesmos moldes da aplicabilidade da qualidade total no mundo do trabalho, isto é: 

pensava-se trazer a mesma racionalização de recursos humanos e materiais; o controle da 

gestão sobre os demais sujeitos que compõe a organização escolar; o cultivo de 

competitividade entre os professores, bem como do mérito por meio de premiações e 
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bonificações ou punições com extensão da carga horária e cortes salariais; a adoção do índice 

quantitativo em detrimento do qualitativo em relação aos conteúdos curriculares; entre outras 

ações que deram início e continuidade à meritocracia no ambiente escolar (PARO, 1999), 

promovidas nos moldes da qualidade total toyotista.  

A outra face da qualidade presente no campo educacional envolvia a problemática da 

igualdade de oportunidades no mundo da empregabilidade e se justificava pela retórica de 

que, elevando a qualidade do ensino, melhorar-se-ia a competitividade entre os mercados 

nacionais e internacionais. Esse tipo de qualidade para a educação preconizava que se o país 

não melhorasse seria por culpa de seu sistema educacional (ENGUITA, 1994). A centralidade 

dessa ideia pode ser observada no fato de que se preconizava uma escola pertencente ao poder 

ideológico do Estado; consequentemente, a educação e a sua qualidade almejada deveriam 

estar em harmonia com o mundo da empregabilidade.  Isso era reforçada na ideia que: 

 

[...] o fenômeno do desemprego é culpa dos indivíduos, os quais não 

souberam adquirir a educação adequada ou dos poderes públicos que não 

souberam oferecê-la; mas nunca das empresas, embora sejam essas que 

tomam as decisões sobre investimento e emprego e que organizam os 

processos de trabalho (ENGUITA, 1994, p.103). 

 

O que se percebe é que o duplo sentido depositado para o sistema educacional, não 

apenas do Brasil, mas para os demais países da AL, se complementam dialeticamente. Um 

movimento perceptível que sustenta a meritocracia no ambiente educativo, não somente entre 

os professores e gestores, mas inclusive entre os alunos, fortalecendo a competitividade em 

prática no mundo da empregabilidade.  

Esse movimento ideológico e intencional passou a sustentar as bases da maioria dos 

projetos de formação, bem como a influenciar a ontologia do sujeito professor e a 

epistemologia da produção do conhecimento por associá-la a uma concepção de qualidade 

advinda das empresas.  

Os empresários defensores da qualidade total passaram a culpabilizar, 

perversamente, os trabalhadores pelo insucesso ou inadequação do produto produzido, bem 

como a cobrar da escola mais eficiência na preparação da mão de obra útil. Para esses 

empresários, Paro (1999, p.11) deixa um recado: 

 

Aos empregadores que, com seus protestos de amor pela educação, vivem 

utilizando permanentemente a mídia para reclamar maior eficiência da 

escola na preparação para suas empresas, deveria ser dito que esse é 

problema deles, empresários, que usufruem dos benefícios de uma maior 
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formação de seus empregados e que a escola pública, paga com os impostos 

da população, tem funções mais importantes do que ficar, mais uma vez, 

servindo ao capital.  

 

A centralidade na única preocupação sobre como levar os alunos a um trabalho 

futuro produtivo nos moldes do mercado desqualifica a função social da escola e dos 

professores, pois o processo educativo deixa de assumir seu principal objetivo: formar 

sujeitos ativos e críticos para o exercício da cidadania e convivência social.  

Assume-se, assim, a defesa de uma concepção de qualidade hegemônica
8
 para a 

educação, identificada na centralidade de adequação das funções da escola e de toda sua 

estrutura interna apenas para servir ao capital. No nosso entendimento, esse aspecto contribui 

para a mudança na ontologia da concepção social da escola e dos professores. 

Essa realidade é praticamente coesa na América Latina. Os setores econômicos e 

políticos gerenciados pelos Organismos Internacionais como a OCDE, a UNESCO, o BM e o 

FMI potencializaram essa concepção de qualidade hegemônica para a educação dos países 

latinos ao defenderam uma qualidade nos moldes do mercado de trabalho. 

 

O conceito de qualidade difundido por esses organismos não é neutro e 

expressa uma ideia de que seria possível realizar mais com menores 

investimentos públicos, por meio de uma administração racional. Neste 

momento, o conceito de qualidade aparece associado ao menor investimento 

público e uma administração mais parecida com a lógica do mercado 

(ROTHEN; TAVARES; SANTANA, 2015, p.255). 

 

A educação, ao assumir a qualidade nos moldes do capital executada pelas políticas 

educacionais de cunho neoliberal, tem perdido sua função social. Com Paro entendemos que, 

quando a educação torna-se isenta-se de funções “relacionadas à dotação de um saber crítico a 

respeito da sociedade do trabalho alienado” (PARO, 1999, p.11), contribui para formar o 

sujeito para o trabalho alienado, transformando-o em mercadoria. Sob a ótica intencional do 

capital, a qualidade para a educação deve contemplar as faces do modelo de gestão interna, o 

que supostamente superaria a (des)igualdade de oportunidades no mundo da empregabilidade. 

Essa concepção de qualidade total torna-se hegemônica para a educação dos países latinos, 

entrando em cena a prática da meritocracia e a responsabilização da escola e de seus agentes 

pelos altos índices de desemprego em cada país. Não sem resistência, uma das consequências 

                                                           
8
 No entender de Gramsci, “a hegemonia pressupõe a conquista do consenso e da liderança cultural e político-

ideológica de uma classe ou bloco de classes sobre as outras” (MORAES, 2010, p.54).  
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dessa imposição de qualidade total ou hegemônica foi gerar uma escola excludente e 

reprodutora das desigualdades que intensificam a divisão de classes.  

A concepção de qualidade hegemônica, herdeira das características da qualidade total 

do modo de produção norte-americano, “tem tido como referência a perspectiva cartesiana da 

certeza, a ambição pelo progresso, a verdade iluminista, com sua crença no progresso e na 

verdade universal” (ARAÚJO, 2012, p.193). Com isso, reforça-se a educação de caráter 

positivista e tradicional, que, por natureza, é avessa ao questionamento e à crítica à sociedade 

administrada pelas estruturas de poder.  

Conforme Silva e Agostinho (2007, p.3-4), a qualidade baseada na proposta toyotista 

exigia uma arquitetura flexível de organização que acompanhasse as mudanças tecnológicas. 

Essa nova matriz tecnológica, industrial e econômica, trouxe para educação três pilares:  

 

O primeiro, o conhecimento tácito, acúmulo de saber prático sobre um 

determinado assunto, que agrega convicções, sentimentos, emoções e outros 

fatores ligados à experiência e à personalidade de quem o detém. O segundo 

pilar é o conhecimento explícito, que é o conjunto de informações já 

explicitadas em algum suporte (livros, documentos etc.) e que caracteriza o 

saber disponível sobre tema específico. É importante enfatizar que a soma do 

conhecimento (tácito+explícito) é igual ao “conhecimento estratégico” da 

Toyota.  Este por sua vez, é alimentado continuamente a partir das 

informações capturadas da cadeia de valor. O terceiro pilar é a equipe. Aqui 

está o recurso mais flexível, para a usina de ideias e inovação da Toyota, as 

equipes devem ser pulverizadas quase que em tempo real, com informações 

extraídas de redes de conhecimentos (parceiros de negócios). As ideias 

capturadas de parceiros de negócio são agregadas à competência central da 

empresa japonesa, dando origem a um novo conhecimento, novo processo 

ou a um novo produto. [...] as equipes têm se tornado um importante veículo 

para que o trabalho seja realizado. As organizações são formadas por 

equipes. Logo, o sucesso nas organizações de hoje é resultado de um jogo de 

equipe e que não é possível sem a colaboração e as habilidades de trabalho 

em equipe. Assim, as chances da empresa ser bem sucedida são mínimas. 

 

Gentili (1994) assinalou que o modelo de Qualidade Total toyotista resulta em 

“modelos” e “fórmulas mágicas” de gestão da escola, assumindo-se que o mesmo iria 

promover o sucesso escolar. Criticamente, o modelo que passou a ser implantado e todas as 

suas vertentes passaram a desenvolver nos países da América Latina padrões elitistas e 

excludentes ditados pelo mercado. Os novos padrões delineados acabam por fazer com que a 

educação contribua para aumentar as desigualdades existentes nos países latino-americanos. 

Afinal, visava-se fortalecer a relação entre educação e setor produtivo, fazendo crescer ainda 

mais o fosso entre as desigualdades já existentes. Conforme Gentili (1994) ainda, essa lógica 
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contribui para a adesão emocional que muitos dirigentes educacionais apresentam acerca da 

gerência para a qualidade total na educação. 

Não sem resistência e embates, a ideologia que sustenta essa concepção de qualidade 

da educação tem trabalhado cada vez mais com a configuração de instrumentos e 

procedimentos que reduzem a relevância de contextualizar uma qualidade ideologicamente 

oposta. Com o fortalecimento da qualidade hegemônica, a educação tem se vinculado 

gradativamente à competição internacional, pois, “enquanto o desenvolvimento é o objetivo 

dos países pobres, a competitividade o é dos países ricos” (ENGUITA, 1994, p.105).  

Pode-se considerar que essa concepção de qualidade total, bem como toda ideologia
9
 

que a sustenta, carrega no campo educacional um importante slogan (SHIROMA; SANTOS, 

2014) materializado pelos Organismos Internacionais e refletido nas políticas educacionais da 

AL: melhoria da educação, da formação de sujeitos para que sejam mais competentes e 

competitivos para o mercado capitalista. Gentili (1994) acrescenta que essa visão promovida 

pela concepção de qualidade total registra uma nova retórica conservadora no campo 

educacional, a partir de um discurso utilitarista que reafirma uma postura que nega um 

processo educativo emancipador para as maiorias.   

Assim, a “qualidade passou a ser uma bandeira defendida por todos os segmentos, 

independente de coloração ideológica e política” (ARAÚJO, 2012, p.190). Afinal, quem se 

posiciona contra a necessidade de qualidade na formação? Na contramão dos discursos 

hegemônicos, autores como Shiroma e Santos (2013); Shiroma e Schneider (2013); Enguita 

(1994); Souza e Magalhães (2015); entre outros, representam a contradição a esse processo, 

pois buscam esclarecer sobre o verdadeiro sentido e significado dos discursos postos sobre a 

qualidade hegemônica impressa no campo da educação. Em suas companhias, podemos 

resumir que a qualidade total sustenta os seguintes objetivos:  

1) Gestão: centralizada e controladora do trabalho docente para possíveis 

bonificações ou punições;  

2) Currículo: conteúdos que influenciam os projetos de formação para que sejam 

voltados para a realidade do mercado de trabalho;  

3) Trabalho docente: eficiente, produtivo e reflexivo;  

4) Alunos: receptores dos conteúdos programados e testados através de provas e 

exames para certificação da aprendizagem e inserção no mercado de trabalho;  

                                                           
9
Ideologia no pensamento marxista é um conjunto de proposições elaborado na sociedade burguesa com a 

finalidade de fazer aparentar os interesses da classe trabalhadora como interesse coletivo, construindo uma 

hegemonia daquela e naquela classe (MARX; ENGELS, 1932-1976). 
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5) Escola: mantenedora da ordem da sociedade com a formação de sujeitos flexíveis, 

produtivos e adaptáveis.  

Ao se identificarem as características da qualidade hegemônica, podemos pontuar que 

as políticas educacionais não explicitam estratégias e ações para melhorar os espaços físicos 

do ambiente educativo, ou oferecer meios que possam melhorar a formação inicial e 

continuada de professores, bem como sua valorização profissional. No conjunto, essas 

caraterísticas – gestão empresarial como fórmula a ser aplicada à gestão da educação; 

pragmatismo como aspecto fundamental dos objetivos educacionais; supremacia da avaliação 

de produtos – não somente não contribuem para a formação crítica e política do aluno como 

descaracterizam a função social da educação.  

Conclui-se que quando as políticas educacionais estão associadas ou pelo menos  

respondem, salvo limites e embates de militantes da educação pública de qualidade, aos 

indicadores de qualidade hegemônica. Mostram-se omissas as exigências de uma concepção 

de qualidade que compreenda e defenda a educação como um movimento dialético, no qual se 

considera a totalidade estrutural interna e externa da educação, atribuindo-lhe uma função 

social emancipadora.  

Pensando na possibilidade de universalizar a educação de qualidade com referenciais 

que não reforcem preconceitos, meritocracia, exclusões e privilégios de minorias, passamos a 

construir a crítica ao modelo de qualidade posto à educação, o que envolve questionar a 

concepção hegemônica de qualidade, construindo uma nova proposta – a qualidade social, 

que contempla, sobretudo, a legitimação democrática da educação e do ensino e o caráter 

humanizador e emancipador da formação.  

 

 

1.2 O sentido da concepção de “Qualidade Social” no campo da educação 

 

A negação de valores imediatistas e utilitários do conhecimento voltados para 

promover a acumulação do capital é uma das preocupações dos defensores da qualidade 

social. Por essa concepção, a escola e demais ambientes formativos, como a universidade, por 

exemplo, são concebidos como espaços de construção de significados e sentidos, ethos onde a 

ética pública, a participação, a responsabilização social são valores inalienáveis. “Assim, a 

qualidade tem uma dimensão política clara, sendo respaldada em valores sociais e concebida 

como prática social que envolve julgamentos e escolhas” (ARAÚJO, 2012, p.194). Para Silva 

(2009, p.10),  
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A qualidade social da educação escolar [e também universitária] não se 

ajusta, portanto, aos limites, tabelas, estatísticas e fórmulas numéricas que 

possam medir um resultado de processos tão complexos e subjetivos, como 

advogam alguns setores empresariais, que esperam da escola [e da 

universidade] a mera formação de trabalhadores e de consumidores para os 

seus produtos (acréscimos nossos
10

). 

 

A qualidade social da educação está relacionada com a função social da educação, 

que se expressa pelo acolhimento da maioria e pela melhoria das condições de vida de todas 

as pessoas. De acordo com Gadotti (2013, p.02), qualidade social envolve:  

 

[...] melhorar a vida das pessoas, de todas as pessoas. Na educação a 

qualidade está ligada diretamente ao bem viver de todas as nossas 

comunidades, a partir da comunidade escolar. A qualidade na educação não 

pode ser boa se a qualidade do professor, do aluno, da comunidade é ruim. 

Não podemos separar a qualidade da educação da qualidade como um todo, 

como se fosse possível ser de qualidade ao entrar na escola e piorar a 

qualidade ao sair dela. 

 

Os indicadores que a citação acima explicita são justamente aqueles que negam a 

avaliação da educação pautada apenas em índices quantitativos, pois esses fragmentam a 

educação e atribuem aos conteúdos o valor determinado pelo mercado de trabalho. A 

qualidade social, além de ampliar os conteúdos curriculares para formar sujeitos capazes de se 

localizarem na sua realidade a partir do contexto social, político e econômico, também volta 

sua atenção para o trabalho e a profissionalização docente, visando à valorização do 

profissional da educação. 

Nas palavras de Araújo (2012, p.197): 

 

Essa qualidade é referenciada em valores sociais, pois depende da ação 

humana para ocorrer; é processual porque leva tempo para ser construída; é 

democrática porque não depende de ação unilateral de especialista, mas da 

construção coletiva; é contextual e local, porque parte da valorização da 

cultura escolar e do respeito à trajetória de seus sujeitos sociais. Portanto, 

essa qualidade não é generalizável, universalizada, porque é fruto do 

caminhar e das limitações e especificidades de cada contexto social. Esta 

qualidade da educação tem o ser humano como fonte primária, não o 

mercado; é, portanto, uma qualidade comprometida com a humanização e 

com a formação integral, sendo assim referenciada nos sujeitos sociais.  

 

                                                           
10 Há a necessidade de incluir a universidade pública no diálogo da qualidade social, visto que as políticas 

educacionais que implementam a concepção de qualidade hegemônica na educação básica são as mesmas que 

impõem objetivos quantitativos a serem alcançados na educação superior.  
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O sentido de qualidade social, numa perspectiva emancipadora, é decorrente do 

desenvolvimento das relações sociais políticas, econômicas e culturais, historicamente 

contextualizadas, e que visam contribuir para o fortalecimento da educação pública de 

qualidade referenciada no social. Por meio dessa educação, busca-se a emancipação dos 

sujeitos, com uma formação no sentido cultural, social, políticos, voltada para a cidadania.  

Nesse sentido, a qualidade social da educação torna a prática educativa intimamente 

ligada à transformação da realidade. Como explicitou Rodrigues (1986, p.81), a educação 

referendada na qualidade social: 

 

[...] possibilita a todos a compreensão elaborada da realidade social, política e 

econômica do momento vivido pelos educandos; o desenvolvimento de suas 

habilidades intelectuais e físicas para a intervenção nessa realidade, e a posse da 

cultura letrada e dos instrumentos mínimos para o acesso às formas modernas do 

trabalho [...]. A educação emancipadora rompe com qualquer padrão de qualidade, em 

decorrência do próprio desenvolvimento das relações sociais, não cabendo, portanto, 

“modelos” ou “esquemas”. Pode-se identificar, contudo, alguns atributos de uma 

escola de qualidade: 1. ser pluralista, porque admite correntes de pensamento 

divergentes com respeito à diversidade, ao diferente; 2. ser humanista, por identificar 

o homem como foco do processo educativo; 3. ter consciência de seu papel político 

como instrumento para a emancipação, combate às desigualdades sociais e 

desalienação dos trabalhadores.  

 

Gadotti (2013) esclarece que falar em qualidade social da educação implica saber de 

qual educação estamos falando; uma vez que não existe uma só concepção de educação no 

social, é necessário afirmar a qual concepção de educação estamos filiados. No nosso caso, 

trata-se da educação defendida por Paulo Freire: emancipadora como direito humano. 

Compreendida como direito humano, a educação não somente apoia como favorece a 

concretização de todos os outros direitos humanos (MOROSINI, 2009).  

Nesse sentido, a educação não é apenas um investimento econômico e sua qualidade 

não pode quantificada com vistas apenas nos resultados econômicos. A qualidade social da 

educação valoriza não só o conhecimento simbólico, mas também o sensível e o técnico. 

Retomando Gadotti (2013), isso significa melhorar a vida das pessoas, de todas as pessoas, ao 

que somamos a crítica Gentili (1995, p.177), quando afirma que a “qualidade para poucos não 

é qualidade, é privilégio”.  

Portanto, a concepção de qualidade social da educação aqui defendida, além de estar 

ligada à qualidade social, política e econômica, não é escrava do pragmatismo, sujeita a 

índices de eficácia medidos pelas taxas de crescimento econômico. Ao contrário, uma 

educação de qualidade social ajuda os sujeitos a conquistarem sua autonomia intelectual e 

moral, como um caminho possível, mesmo sendo longo e complexo. Isso ainda exige 
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militância por parte dos sujeitos; espera-se que estejam cuidadosamente envolvidos e crentes 

na defesa de uma educação que promova condições dignas dos sujeitos e de sua formação.  

A questão da qualidade social da educação vem sendo associada por Morosini (2009, 

p.184), a “um construto imbricado no contexto das sociedades e consequentemente nos 

paradigmas de interpretação da sociedade”. Isso significa que a educação e a produção de 

conhecimento, quando se fundamentam num paradigma educacional clássico, com uma visão 

industrialista, antropocêntrica e desenvolvimentista, não podem ajudar a responder às 

necessidades de melhoria da qualidade social da educação. Se a educação, na sociedade 

capitalista, tornou-se o meio de formar os sujeitos para o mercado, o conhecimento tornou-se 

o meio de produção que acaba por definir o modo de produzir e reproduzir a nossa existência.  

Conforme Marx, na dialética do social, a concepção de qualidade hegemônica acaba 

por mudar as formas de acesso ao conhecimento, o que também muda o modo de produção e, 

consequentemente, as relações sociais. A ameaça da mercantilização não torna a educação 

mais justa e mais igualitária, ao contrário, destitui dela a possibilidade de construção de 

sentidos emancipadores, e torna o conhecimento inútil ao entendimento das circunstâncias 

sociais e à tomada de decisões, além de inviabilizar a compreensão do trabalho, como 

essência ontológica da formação do ser social.  

Conforme Gadotti (2013), o conceito de qualidade social é o oposto do padrão 

mercantil da qualidade total, que pressupõe o entendimento de que a educação é uma 

mercadoria que pode ser comprada e vendida, e que, portanto pode ser negociada. Essa 

relação expressa uma verdadeira batalha, na qual autores críticos se unem no enfrentamento 

das contradições apresentadas pelos ditames do capitalismo à educação. Da mesma forma, 

esses autores têm se dedicado ao aprofundamento teórico explicitando a contradição sobre a 

temática qualidade social em suas áreas de pesquisa, como, por exemplo, na área das políticas 

educacionais (TELLO, 2013; TELLO; MAINARDES, 2015; SAVIANI, 2013; entre outros); 

da formação, profissionalização e trabalho docente (SHIROMA; SANTOS, 2014; 

EVANGELISTA, 2014; BRZEZINSKI, 1996; 2013; 2015; GATTI, 2011; entre outros); das 

pesquisas educacionais (SOUZA; MAGALHÃES, 2012; 2014; 2015; MAGALHÃES; 

SOUZA, 2014; 2015; DIAS SOBRINHO, 2012; CUNHA, 2009; SEVERINO, 2007; 

BALZAN, 2012; ANDRÉ, 2001; entre outros).  

Esta seção teve como objetivo construir o histórico da concepção de qualidade desde 

seu surgimento no mundo produtivo até sua introdução na educação. Compreendemos o como 

o conceito de “Qualidade Total” se sustenta em metas a serem alcançadas para a composição 

de índices quantitativos e para a redução de custos. O mesmo conceito, que no nosso 
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entendimento é pautado na ideologia hegemônica, está presente nas políticas educacionais, no 

processo dialético da formação dos sujeitos sociais, ajudando a alterar a ontologia do trabalho, 

portanto, do sujeito social, e a epistemologia do conhecimento, alterando também a forma 

como esse sujeito percebe e atua no mundo. 

Concluímos que as intenções das políticas educacionais para com a educação dos 

países latinos vão além da manutenção da hegemonia, sustentam uma concepção de qualidade 

hegemônica que visa potencializar os ditames do capital para que haja a formação de mão de 

obra, utilizando-se, inclusive, da educação. Ao mesmo tempo, temos a presença de uma 

grande parcela de profissionais da educação que têm levantado uma bandeira de luta para 

resistir aos indicadores da qualidade hegemônica. Esses se pautam na construção de uma 

concepção de qualidade verdadeiramente social, contra-hegemônica, que resgata 

gradativamente na formação do sujeito social a importância do trabalho como essência 

ontológica e da epistemologia como constituidora de um conhecimento que liberta e 

emancipa. 

Seguindo a discussão enfrentada por Souza e Magalhães (2015), nosso próximo 

passo é fundamentar os dois vieses ideológicos – hegemônico e contra hegemônico – que 

sustentam o campo epistemológico da formação de professores. Entendemos que a ideologia 

dominante sustenta e fortalece a epistemologia da prática, e a ideologia contra-hegemônica 

alicerça a epistemologia da práxis. Ambas sustentam projetos de formação que reforçam 

concepções diferentes de qualidade da educação que direcionam as ações do trabalho docente.  

A articulação entre as concepções de qualidade e as epistemologias que as sustentam 

é um debate amplamente desenvolvido por Souza e Magalhães (2015), que, em diálogo com 

outros autores, darão suporte teórico para a reflexão que segue.  

 

 

1.3 A Epistemologia da Prática e a Epistemologia da Práxis em relação aos projetos de 

formação e concepção de qualidade da educação 

 

Além de os OIs lançarem mão de metas para a educação latino-americana em 

consonância com a qualidade proposta, lembremos hegemônica, também passaram a 

reformular os projetos dos cursos de formação de professores. Essa reformulação, conforme 

Souza e Magalhães (2015), passou a ser fundamentada na epistemologia da prática, que 

estabeleceu uma série de habilidades e competências que deveriam ser desenvolvidas pelos 

futuros professores.  
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Uma análise mais apurada pode mostrar que os atuais projetos de formação docente 

são profundamente inspirados nos estudos de Donald Schön, sobretudo no livro “Educar o 

profissional reflexivo”, lançado no ano de 1987. De acordo com Rodrigues e Kuenzer (2007), 

o autor referenda um modelo de formação pautado na epistemologia da prática, para a qual a 

racionalidade técnica de tradição positivista é a principal base teórica. 

A perspectiva defendida por Schön inspirou, na década de 1990, a construção 

ideológica das políticas educacionais que seriam aplicadas na educação da América Latina, e 

que sustentaram a reformulação dos projetos de formação e professores. Para o autor, a 

formação dos professores não seria satisfatória enquanto prevalecesse a teoria em detrimento 

da prática, propondo então uma inversão no currículo, no qual a prática deveria ser o destaque 

da formação (RODRIGUES; KUENZER, 2007), ideia que influenciou os projetos de 

formação docente no Brasil. 

Para nosso entendimento, a epistemologia da prática defende que o bom desempenho 

profissional do professor deve se embasar no movimento da ação e reflexão na ação, isto é, o 

professor deve pensar o que faz enquanto faz. Schön postula que, na ação, o conhecimento 

está diretamente relacionado com o saber-fazer, sendo este espontâneo e tácito – 

conhecimento adquirido com a experiência, na qual as situações cotidianas e inesperadas são 

as principais inspirações da ação e reflexão do trabalho docente (RODRIGUES; KUENZER, 

2007).  

Autores da linha crítica, como Duarte (2003) e Kuenzer (2003), apontam que o 

trabalho docente, quando pautado no conhecimento tácito, anula o conhecimento científico. 

Esse aspecto ou conflito foi ignorado nas políticas educacionais, o que se refletiu nos projetos 

de “formação do professor reflexivo”, melhor seria dizer “prático”, nos quais a epistemologia 

adotada não deve se pautar no conhecimento científico, mas sim no conhecimento tácito, na 

ação e reflexão das ações cotidianas.  

Somam-se às elaborações de Shön as contribuições teóricas de Maurice Tardif, 

Kenneth Zeichner, Philippe Perrenoud, autores que defendem, respeitadas as devidas 

diferenças, o conhecimento tácito em detrimento do conhecimento científico. Vejamos as 

proposta de cada autor. 

De acordo com Duarte (2003), Tardif também defende que o conhecimento tácito 

deva prevalecer no currículo dos cursos de formação de professores e sustenta a crítica de que 

a universidade não tem cumprido seu papel de formar adequadamente seus profissionais, 

quando fundamenta a formação em saberes exclusivamente acadêmicos, teóricos e científicos, 

propondo, então, uma formação sustentada em saberes práticos da profissão.  
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Da mesma forma, Zeichner desenvolve uma revisão sobre o enfoque reflexivo da 

teoria de Schön (a defesa do conhecimento tácito). Para ele, a reflexão como teoria e prática 

no trabalho docente deve ser compreendida na dimensão coletiva de socialização; propõe a 

constituição de comunidades de aprendizagem de professores, com vistas a superar as ações 

de formação individualizada. Nesse sentido, o autor defende a profissionalização docente 

pautada na socialização do professor em exercício, possibilidade alcançada quando a 

formação favorece o ensino reflexivo e forma o professor prático-reflexivo (LÜDKE, 2001).  

Outro teórico que se destaca para fortalecer a epistemologia da prática com grande 

influência nos projetos de formação é Perrenoud. O autor afirma que a acumulação dos 

saberes transmitidos na escola não contribui para alterar a realidade do aluno, propondo, 

então, um ensino fundamentado em competências. O processo educativo proposto deveria 

desenvolver competências individuais, a partir do conhecimento tácito, sendo a competência a 

base mobilizadora do conhecimento: “uma capacidade de agir eficazmente em um 

determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles” 

(KUENZER, 2002).  

A influência teórica da epistemologia da prática marcou suas intenções no campo da 

formação por meio das políticas educacionais. Exigia-se um projeto de formação pautado no 

conhecimento tácito, que deveria “preparar” o profissional que a sociedade capitalista requer: 

flexível, prático, competente e útil para o avanço econômico, fazendo valer os projetos 

construídos pelos Organismos Internacionais.  

Essa proposta não ficou livre de críticas, como a de Rodrigues e Kuenzer (2007, 

p.53): 

 

Não há referência ao desenvolvimento das competências complexas do 

trabalho intelectual, em particular as que se referem ao exercício da crítica, 

da participação política ou ao desenvolvimento de conhecimentos científico-

tecnológicos para enfrentar os desafios de uma sociedade cada vez mais 

excludente, para o que o domínio de conhecimentos científicos, 

tecnológicos, e sócio históricos com vistas à formação de um profissional 

com autonomia intelectual e ética são fundamentais. Ao contrário, as 

referências dominantes são aos modos de fazer: aplicar, planejar, 

implementar, avaliar, realizar, com o que se reforça a dimensão instrumental 

que determina as relações com o conhecimento. 

 

Entendemos que a epistemologia da prática, ao dar suporte para projetos de formação 

de professores, prioriza a formação de um profissional técnico, flexível, prático e competente. 

Podemos dizer que esse modelo de formação contribui para a divisão de classes na sociedade, 

pois nega a problematização social necessária no campo educacional. Ou seja, um projeto de 
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formação de professores guiado pela epistemologia da prática não considera a complexidade 

da estrutura escolar, da sociedade, do aluno, afastando os professores da possibilidade de uma 

formação crítica e política, o que, ao final, segundo entendimento de Souza e Magalhães 

(2015), pode contribuir para a expansão da hegemonia na sociedade, além de operacionalizar 

os objetivos das políticas educacionais e sua exigência de implantação de qualidade 

hegemônica na educação.  

Em que pese a força da hegemonia sobre o pensamento e as práticas sociais, ela não 

reina absoluta, em face da contradição como categoria ontológica da realidade. Assim, a 

epistemologia da prática não se constitui como a única referência e base teórica para se pensar 

e materializar os projetos de formação docente, logo, da educação. Dentre os vários autores 

com posicionamento crítico em relação ao projeto de formação de professores e de educação e 

que materializam a resistência à epistemologia da prática e suas imposições aos projetos de 

formação docente e qualidade hegemônica, Souza e Magalhães (2015) vêm se dedicando à 

construção teórica contra-hegemônica. Para tanto, as autoras têm desenvolvido estudos e 

promovido discussões sobre a epistemologia da práxis que se constituem, no contexto 

acadêmico-científico, referência para se instituírem mudanças nos projetos de formação de 

professores bem como para influenciar na deliberação da qualidade social para a educação.  

De acordo com Souza e Magalhães (2011), a epistemologia da práxis é a defesa 

epistêmica da práxis educativa. Segundo o ideário pedagógico da concepção dialética, a 

função social da educação, escola e do professor, fundamentam-se no conceito de práxis. A 

epistemologia da práxis sustenta uma concepção de educação como atividade humana, real, 

efetiva e transformadora; possibilita, por meio da formação do professor e do aluno, a 

humanização do sujeito social. Nessa perspectiva epistemológica, o trabalho docente é práxis 

social ao exercer ação crítica e transformadora sobre a realidade, considerada como estrutura 

efetivamente histórica, complexa, dinâmica e contraditória.  

Conforme as autoras citadas: 

 

A epistemologia da práxis é ligada ao método materialista histórico que 

reforça a perspectiva do pensamento crítico contra-hegemônico, por ser uma 

posição que, através de suas categorias, sustenta a compreensão da produção 

do conhecimento como práxis. Essa base teórica sustenta um 

posicionamento político contra-hegemônico, que apoia uma formação crítica 

e emancipadora, fundada na “importância da unidade teoria-prática para os 

processos de produção e reprodução do conhecimento e de compreensão da 

realidade” (SOUZA; MAGALHÃES, 2015, p.04, grifo das autoras). 
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Fundamentada nas práticas sociais mais amplas, a epistemologia da práxis auxilia na 

efetivação da emancipação humana; mostra-se referência na formação de sujeitos críticos e 

políticos, atuantes no meio social em que estão inseridos. 

Já num sentido direcionado para o trabalho docente, podemos dizer que a 

epistemologia da práxis compreende a formação, a profissionalização e o trabalho docente 

num claro movimento dialético. A formação e a profissionalização sustentadas pela 

epistemologia da práxis devem considerar a indissociabilidade entre os termos (formação e 

profissionalização); o processo histórico de construção da docência e também questões como 

a sindicalização, a ação coletiva e a identidade profissional. Essas características são 

indispensáveis para encaminhar o trabalho docente rumo à emancipação profissional firmada 

nos pressupostos da qualidade social da educação, conforme defendem Magalhães e Souza, 

(2015).  

Na mesma linha crítica, Tello (2013) sustenta que os projetos de formação deveriam 

pensar a formação em sua totalidade: 

  

[...] modelos e duração da formação inicial [...] modelos da formação 

continuada ou em serviço (modos de capacitação docente). História da 

subjetividade docente. A construção da identidade de professores em 

comunidades regionais. Quantidade de horas de trabalho - formais e 

informais. Os salários dos professores. Concepção de professores em 

documentos públicos. O lugar do professor no discurso dos especialistas. 

Modos como professores são avaliados. Infraestrutura em que se encontra a 

escola. Modos de promoção na profissão docente. Nível de participação dos 

professores na escola. Desenvolvimento do currículo de formação de 

professores. O docente deve estar presente não apenas nas políticas docentes 

especificamente, mas também nas políticas educacionais em geral. Nível de 

reconhecimento social. A posição sindical sobre a concepção de professor. 

Formas de ingresso na carreira docente. Oferta de pós-graduação ou de 

capacitação (privada ou estatal). Modos de contrato de trabalho (TELLO, 

2013, p.70, tradução nossa
11

).  

 

Nesse sentido, a formação, a profissionalização e o trabalho docente, sustentados 

pela epistemologia da práxis, portanto, a partir de uma perspectiva contra-hegemônica, podem 

                                                           
11

 Estilo, modelos y duración de la formación inicial. Estilos, modelos de la formación permanente o en servicio 

(los modos de capacitación docente). Historia de la subjetividad docente. Construcción de la identidad docente 

en las comunidades regionales. Cantidad de horas de trabajo – formales e informales. Salarios de los docentes. 

Concepción del docente en documentos públicos estatales. El lugar que ocupa el docente en el discurso de los 

especialistas. Modos como se evalúa al docente. Infraestructura con la que se cuenta en una escuela. Modos de 

ascenso en la carrera docente. Nivel de participación del docente en la escuela. Desarrollo curricular de la 

formación docente. El lugar que ocupa el docente ya no en las políticas docentes específicamente, si no en las 

políticas educativas en general. Nivel de reconocimiento social. La posición sindical sobre la concepción 

docente. Formas de ingreso a la carrera docente. Ofertas de posgrado o capacitación (privadas o estatales). 

Modos de contratación laboral. 
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ajudar a formular um projeto de formação e de educação para a Bildung
12

. Conforme nos 

apresenta Souza (2015), a concepção de Bildung considera a educação como um processo 

integral de formação histórica e como bem público para a sociedade; concepção 

declaradamente oposta à educação voltada para os interesses do capital.  

A partir da perspectiva dialética, a autora ainda acrescenta que a Bildung se estrutura 

como força de resistência às demandas capitalistas que quantificam a educação e reduzem o 

sujeito em mão de obra para o mercado de trabalho (SOUZA, 2014). Dessa forma, a Bildung 

está associada ao campo da epistemologia da práxis, com posicionamento político contra- 

hegemônico, que se configura em um processo histórico de libertação e elemento de 

resistência às demandas neoliberais, sendo essas perspectivas o passo inicial para fundamentar 

a formação, a profissionalização e o trabalho docente voltados para a emancipação e 

transformação social, sustentadas e sustentando na/a qualidade social da educação (SOUZA, 

2014).  

Em articulação com a questão da qualidade, a epistemologia da práxis, portanto a 

Bildung, promove um projeto de formação e reforça uma concepção de qualidade que são 

legitimadores da contra-hegemonia. Dada sua historicidade, também é força de resistência, 

instrumento de luta de sujeitos com consciência crítica e política imbuída da construção de 

uma sociedade mais humanizada e humanizadora. A qualidade social da educação que advém 

dessa perspectiva se sustenta em preceitos sociais e humanos, pois exige que a educação seja 

considerada em sua totalidade social, articulada com as demais estruturas (política, 

econômica) para sustentar objetivos que ultrapassam os interesses mercadológicos do capital. 

O projeto de formação docente pensado em consonância com essa base epistêmica é prática 

social humanizadora, pois envolve os sujeitos em sua integralidade. Por isso, a qualidade que 

referenda essa educação e formação só pode ser social (MAGALHÃES; SOUZA, 2015). 

Mostramos como a epistemologia influencia os projetos de formação de professores, 

que, em longo prazo, também influenciam a forma como se estrutura a qualidade da educação. 

Essa realidade também foi refletida na estrutura organizacional da universidade pública, 

inclusive na América Latina, temas que serão explorados no próximo capítulo. 

 

 

                                                           
12

 “Bildung é uma palavra alemã e genericamente está atrelada ao significado de liberdade e cultura. Para Hegel, 

o educar-se como percepção da consciência de si dá-se pelo trabalho e no estranhamento que ele possibilita: ‘Em 

suma, temos em Hegel uma noção bastante salutar para a filosofia da educação: a educação está fundada na 

liberdade. Pois, se a Bildung é progresso da história, se a história é progresso da liberdade, temos então que a 

Bildung é progresso da liberdade’” (SOUZA, 2014, p.01). 
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CAPÍTULO 2 

TERCEIRA VIA E PEDAGOGIA DA HEGEMONIA:  

transformações ontológicas e epistemológicas no contexto social e na universidade pública 

 

 

La primera condición para cambiar la realidad 

consiste em conocerla. 

 

(Eduardo Galeano) 

 

 

O objetivo deste capítulo é apontar – para conhecer, como afirma Galeano – os 

acontecimentos políticos, econômicos e sociais iniciados na década de 1990 nos países da 

América Latina e os projetos que se materializaram em posicionamento hegemônico com 

demandas financiadas por agências internacionais, estruturando uma nova ordem para a 

sociedade, sobretudo para a estrutura interna da universidade pública.  

A década de 1990 foi escolhida como marco histórico inicial para abordar a realidade 

do Brasil e do conjunto de países da América Latina que, desde 1980, estavam passando pelo 

processo de redemocratização na política, na economia e, principalmente, no social, 

influenciados pelo ideário neoliberal. Esse processo de reconstrução democrática demandou 

financiamentos externos, o que gerou uma ação controladora de ordem social, com 

implicações importantes para o contexto educacional da AL.  

Historicamente, nos anos 1990, estruturou-se o cenário da nova agenda político-

econômica da América Latina, que impôs, estrategicamente, a reforma econômica, social, 

cultural e política, buscando integrar a região ao modelo neoliberal. As estratégias 

implantadas foram se legitimando com forças políticas internacionais; foi sendo construído na 

maior parte dos países da América Latina um posicionamento político que se mostrava 

prioritariamente hegemônico, mantido e promovido por meio da acreditação e implantação do 

consenso ativo entre os membros da sociedade, sobretudo no que diz respeito à manutenção 

do status quo. Conforme Souza e Magalhães (2015, p.03): 

 

O consenso ativo é uma das estratégias da classe dominante para se tornar 

também classe dirigente, seja como coerção, ou como consenso, quer dizer, 

assumindo a direção intelectual e moral do processo social. Sua produção 

tem o objetivo de consolidar a acreditação e aprovação das políticas 

educacionais. O consenso é fundamental para a constituição da hegemonia, 

promove a regulação que é essencial para a introdução de uma nova 
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sociabilidade na educação, capaz de envolver professores, alunos, dirigentes 

educacionais, pais, comunidade, em um mesmo projeto.  

 

A nova agenda político-econômica elaborada para a América Latina trouxe consigo 

uma nova forma de pensar a sociedade, seus sujeitos, sua educação. Uma estruturação que 

respondia à necessidade de adequação às mudanças da lógica de regulação, instaurada pelo 

novo estágio do capitalismo, que se traduzia com uma suposta ideia da promoção do 

desenvolvimento social e econômico, mas que, ideologicamente, mostrou-se reveladora da 

consolidação da hegemonia burguesa.  

Esta é a ideia central deste capítulo: identificar e compreender o domínio neoliberal 

que foi implementado na AL e que sustentou um modelo hegemônico para a sociedade e 

educação, sobretudo para a universidade pública.  

O capítulo foi construído recorrendo a autores da linha crítica que se contrapõe à 

lógica capitalista. São referências que se baseiam em Marx e Gramsci, autores brasileiros e de 

demais países da América Latina: Dias e Sobrinho (2006); Lima e Martins (2005); Lopes 

(2008); Magalhães (2004); Marx (1984); Melo (2005); Neves e Sant’Anna (2005); Pereira 

(2012); Rennó José e Gambi (2012); Souza e Magalhães (2015); Shiroma e Santos (2014). No 

entendimento da atual universidade pública, contexto da formação de professor, os autores 

que sustentaram a discussão foram: Barnett (2005); Chaui (1999; 2003; 2014); ClausOffe 

(1985); Ghedin (2010); Magalhães (2014); Santos (1989; 2011); Saviani (2007; 2009); Souza 

(2014); Trevisan e Pedroso (2012); Trindade (1999; 2003; 2014). 

O capítulo está estruturado em três seções que se complementam dialeticamente, 

sendo: 2.1 A historicidade da política neoliberal na América Latina: seu caráter político e 

materialidade; 2.2 Política neoliberal de Terceira Via e suas deliberações na construção de 

uma nova sociabilidade e 2.3 A universidade pública sob a influência da ideologia neoliberal.  

 

 

2.1 A historicidade da política neoliberal na América Latina: seu caráter político e 

materialidade 

 

Há um formato de sociedade que vem sendo construída historicamente e se 

potencializando principalmente nos anos 1990. Trata-se de uma sociedade mundialmente 

dirigida por Organismos Internacionais (OI), cujas forças políticas e ideológicas dirigem os 

países determinados como emergentes, realidade pertencente à AL.  
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Alguns dos principais OI que regem a economia da AL são o Banco Mundial (BM) e 

o Fundo Monetário Internacional (FMI), ambos criados para financiar a crise do capitalismo 

no pós Segunda Guerra Mundial. Apesar de terem sido engendrados com papéis e perfis de 

financiamento distintos, são eles os principais financiadores da economia da AL, Ásia e 

África, como também da economia global (PEREIRA, 2012).  

A concepção de financiamento para os OI se limita a empréstimos financeiros. O 

movimento é muito claro: empresta-se capital em troca de direção política e social dos países 

alvos, resultando em submissão político-econômica. Nesse sentido, os OI fundamentam, 

segundo sua abordagem, a promoção de uma economia mundialmente aberta, que, segundo 

Melo (2005, p.71), significa: 

 

[...] o encorajamento da cooperação monetária, a conversibilidade das 

moedas, a liquidez internacional, a eliminação de restrições de câmbio, o 

encorajamento dos investimentos externos diretos e o provimento de 

garantias para investimentos privados – associaram-se à necessidade de 

recuperar o poder de compra dos assalariados e o mercado dos países, 

envolvendo a condução de suas políticas para o que se denominou, na época, 

“desenvolvimentismo”.  

 

As ações de “desenvolvimentismo” foram pensadas para retirar o capitalismo da 

crise, iniciada na década de 1940 com o Pós-Guerra e para potencializar o poder de compra 

dos países. A entrada da AL na economia internacional significava mudança no conteúdo e na 

forma do trabalho em geral devido à sua quantidade de mão de obra para o capitalismo. A 

modificação do trabalho foi o resultado da passagem do capitalismo concorrencial para o 

capitalismo monopolista.  

Para compreender brevemente a reformulação do capitalismo, recorremos a Rennó 

José e Gambi (2012). Os autores evidenciam que o capitalismo tem uma periodização 

demarcada por três fases: 1) capitalismo comercial, 2) concorrencial e 3) monopolista. O 

capitalismo comercial é conhecido como a primeira fase do capitalismo e sua principal 

característica é a troca de bens na área comercial. Já o capitalismo concorrencial produz sem 

preocupação extrema com a demanda do mercado, o que acarreta a livre concorrência, 

anulando a troca de bens da fase anterior. E o capitalismo monopolista centraliza as grandes 

empresas e investidores que antes estavam pulverizadas, construindo um monopólio, findando 

a livre concorrência da fase anterior. Na concepção marxista, o conceito de capitalismo 

monopolista é a concentração e centralização do capital; trata-se de “acumular nas mãos de 
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um só, porque escapou das mãos de muitos noutra parte” (MARX apud RENNÓ JOSÉ; 

GAMBI, 2012, p.07).  

A passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista justifica as 

mudanças significativas que ocorreram no conteúdo e na forma do trabalho, na organização 

da produção e nas relações de poder, o que também gestou a reestruturação de uma nova 

cultura: a cultura urbano-industrial, responsável pelos aspectos “institucionais, culturais, 

psicológicos e sociais (burocratização, cultura de massa, estratificação social e orientações da 

conduta)” (LOPES, 2008, p.07) presente na sociedade atual. As mudanças advindas dessa 

nova cultura são heranças do industrialismo e se constitui no que Gramsci definiu como bloco 

histórico, no qual os sujeitos não ficaram alheios, mas participaram de sua construção.  

O bloco histórico de cultura urbano-industrial foi construído a partir do século XX 

em toda AL e mantém, até os dias atuais, suas características essenciais nos planos 

econômicos, sociais e políticos, legitimando e consolidando os novos padrões de relações 

sociais. No plano econômico, a reprodução ampliada do capital aconteceu a partir do emprego 

diretamente produtivo da ciência, da técnica e do trabalho através da crescente taxa de mais-

valia
13

.  

A ampliação do capital no plano político influenciou diretamente o plano social a 

partir da implantação e manutenção do Estado de bem-estar social, definindo novos rumos da 

produção e das relações sociais. Em outras palavras, no capitalismo o poder está nas relações 

sociais de produção da sociedade civil (estrutura), que é exercido pelo Estado ou pela 

sociedade política (superestrutura). Essas relações de poder revelam e mantém as estruturas de 

classe: dominante e proletária, bem como a forma ético-política de garantir a dominação da 

classe trabalhadora através de estratégias da expropriação e exploração do trabalho (NEVES; 

SANT’ANNA, 2005).  

A estrutura e a superestrutura se sustentam num movimento dialético, representado 

pelo poder das relações de classe. Porém, essa representatividade de poder é unilateral quando 

resguarda apenas os interesses da classe dominante, intensificando a divisão de classes e 

dificultando a tentativa das classes sociais dominadas de amenizar os impactos de uma dupla 

ordem de contradições: a contradição entre socialização do trabalho e a contradição entre 

socialização da política. Essa dupla ordem de contradição é real e mantém-se na mínima 

                                                           
13

 Na teoria marxista, a mais-valia é a fonte de lucro através da exploração dos trabalhadores, o local de onde se 

originam os lucros sobre os quais o capitalismo, como um sistema econômico, se alicerça. Conforme Marx, “só é 

possível aumentar a taxa de mais-valia mediante prolongamento absoluto da jornada de trabalho” (MARX, 1984, 

p.107). 
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possibilidade de socialização do trabalho e da política para a sociedade como um todo 

(NEVES; SANT’ANNA, 2005).  

As relações de poder estabelecidas pelo capitalismo se fortalecem na AL na medida 

em que as relações entre Estado e esferas privadas se expandem; relação que legitima um 

projeto de alcance mundial, no qual os Estados devem servir ao capitalismo. Essa 

reconfiguração atinge diretamente a sociedade, sendo a ela imposta novas diretrizes sociais e 

econômicas, tais como: “a disposição de a sociedade civil trabalhar em parceria com o Estado; 

o incentivo à auto-organização por grupos de interesses; o incentivo ao potencial das 

comunidades na resolução de seus próprios problemas; um pacto social para a solução dos 

conflitos” (LIMA; MARTINS, 2005, p.52). Essas são deliberações ideológicas que validam 

as políticas neoliberais para a sociedade civil, compondo a agenda política pensada para o 

crescimento econômico dos países da AL pelos OI; estratégias que resultaram na criação de 

um novo homem coletivo, formado para servir a um novo tipo de capital, identificado como 

“capital social”, ou seja, buscava-se a “articulação dos grupos de pessoas ou de toda uma 

comunidade local, na busca de solução de seus problemas mais imediatos” (LIMA; 

MARTINS, 2005, p.63).  

Essa ideia de “capital social” representa a sustentação de slogans representativos do 

consenso ativo, reveladores da manutenção do status quo (SHIROMA; SANTOS, 2014), 

afirmação ideológica de que as classes desfavorecidas seriam capazes de resolver a situação 

de pobreza que as cerca. Essa ideologia objetivava “educar as frações da classe trabalhadora 

para uma nova realidade em que as políticas sociais universais não responderiam 

positivamente às necessidades e capacidades das pessoas” (LIMA; MARTINS, 2005, p.63). 

Dessa forma, a solução para os problemas sociais, segundo a proposta neoliberal, estaria na 

mobilização da sociedade civil articulada com o Estado.  

A ciência e a tecnologia potencializariam a construção do novo tipo de homem 

coletivo, supostamente mais qualificado e flexível, capaz de promover mudanças favoráveis 

ao capital. Ambas passaram a ser interpretadas como instrumentos de ação coletiva à criação 

de uma “sociedade melhor”. Essa foi uma visão reducionista da ciência e da tecnologia aceita 

pela sociedade civil e, principalmente, pela comunidade científica, cuja ação foi efetivada 

para assegurar a lógica do mercado (SOBRINHO; DIAS, 2006).  

Entendendo que a ciência e a tecnologia passaram a ser utilizadas para responder às 

demandas do mercado para ampliar o capital, formando assim o “novo homem coletivo”, a 

educação também passou a contribuir para a formação do novo tipo de trabalhador, que, na 

ideologia dominante, sustentaria novas relações sociais, não apenas mantendo a lógica 
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instituída pelo capital, mas também fortalecendo as relações de poder e consolidando o 

consenso entre os sujeitos sociais.  

Concordando com Sobrinho e Dias (2006), a ciência e a tecnologia tem a finalidade 

de contribuir com o progresso social da humanidade. Porém, ao serem cooptadas pelas 

demandas do capitalismo, instrumentalizam a distribuição e consumo das mercadorias 

mundialmente produzidas para fortalecer o capital privado e estatal. Essa cooptação também 

ocorreu nos países da AL influenciados pelos OI através das relações de poder, compondo a 

construção e a consolidação de uma nova sociedade, um novo homem coletivo, sustentando 

assim as novas formas de trabalho.  

A mudança estrutural na realidade política, econômica e social da AL evidenciou 

dois caminhos opostos que sustentaram a desigualdade social: a concentração exacerbada de 

renda das grandes empresas controladas pelo capitalismo e a pobreza da classe proletária a 

partir do trabalho expropriado e explorado. O certo é que, a partir da década de 1990, o 

crescimento da desigualdade social na AL resultou na construção de um projeto que 

potencializou a hegemonia na sociedade civil. Tal projeto foi denominado de Terceira Via do 

neoliberalismo, ideia que será desenvolvida na próxima seção do capítulo.  

 

 

2.2 Política neoliberal de Terceira Via e suas deliberações na construção de uma nova 

sociabilidade 

 

O início dos anos 2000 marcou na AL o desenvolvimento de um projeto de 

sociedade. Esse projeto, denominado de Terceira Via, foi pensado como alternativa aos 

efeitos do capitalismo e associava-se a “uma nova agenda político-econômica para o mundo 

nos limites do capitalismo”, a partir de uma construção pautada em “questões centrais do 

neoliberalismo para refiná-lo e torná-lo mais compatível com sua própria base e princípios 

constitutivos” (LIMA; MARTINS, 2005, p.43), reformando o neoliberalismo através da 

política e da economia.  

Esse projeto sustentado por princípios neoliberais da social-democracia objetivou, 

principalmente, a modernização do Estado, envolvendo a sociedade civil na vida política do 

país. A ideia central dessa modernização foi a afirmação de que a economia de um país se 

sustenta a partir da união entre mercados e não de dirigismo estatal (economia do país guiada 

apenas pelo Estado). A partir dessa realidade, o Estado passaria de bem-estar social para 

Estado com abertura neoliberal, transição efetivadora de mudanças como, por exemplo, fazer 
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com que o Estado deixasse de ser produtor de bens e serviços para coordenar as iniciativas 

privadas; deixar de promover a reprodução da força de trabalho para ser o provedor de 

serviços sociais e ser estimulador de iniciativas privadas nos vários contextos sociais (LIMA; 

MARTINS, 2005).  

Quanto ao tipo de homem coletivo idealizado nesse projeto, apresenta-se um sujeito 

individualizado; quanto aos os acontecimentos de resistência, esses são vistos como 

fragmentos, descontinuidades, etapas, restando ao homem ajustar-se ao imposto (LIMA; 

MARTINS, 2005). A ação dominante da Terceira Via reconhece o sujeito como um 

instrumento para contribuir com os projetos sociais de ordem hegemônica, anulando-o em sua 

historicidade e negando-lhe sua ontologia. De acordo com a teoria marxista, a ausência de 

reconhecimento nas transformações sociais interfere na luta de classe minando as 

possibilidades de mudanças estruturais. 

O movimento de negação da democracia também está presente na crítica que a 

Terceira Via faz à democracia dos países latinos, afirmando que a “questão democrática no 

socialismo é apoiada sobre os alicerces da teoria liberal”. Para os reformistas da Terceira Via, 

a democracia nos países latinos tem tendência socialista com princípios liberais, ou seja, uma 

sociedade com participação exagerada na vida política do Estado, o que não agrada às ações 

democráticas pensadas para o projeto (LIMA; MARTINS, 2005, p.47).  

Democracia para a Terceira Via é a “superação dos mecanismos de poder que 

garantam a apropriação privada dos bens sociais, culturais e econômicos e ao mesmo tempo 

na supressão da apropriação privada dos meios de produção” (LIMA; MARTINS, 2005, 

p.47), uma “democracia” que defende os espaços públicos como propriedade privada.  

As deliberações construídas pela Terceira Via objetivaram administrar a crise do 

sistema capitalista, instaurando um projeto de “sociabilidade” com alcance mundial. Esse 

projeto visou uma nova interpretação do mundo, uma nova ideologia, porém, vai além, 

quando anula o sujeito ontológico, histórico e subjetivo. Magalhães (2004) afirma que, nesse 

contexto, há a administração social do modo de “ser” e “conviver” dos sujeitos. Trata-se de 

um processo ideológico que ordena a vida social a partir de uma postura de disciplinarização 

que controla a “alma do indivíduo” – prática dominante que leva o sujeito a não se reconhecer 

em seu processo histórico e não ter de desejos de ações emancipadoras.  

Ainda sobre a anulação do sujeito, Lima e Martins (2005, p.48) afirmam que 
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[...] está-se vivendo em uma sociedade pós-tradicional em que predominam 

as “incertezas artificiais”, um mundo de profundos descontroles, um 

contexto em que muitas das verdades produzidas esgotaram suas 

capacidades de explicar e orientar a intervenção na realidade [...]. Restaria, 

assim, aos seres humanos conceber a história como resultado do somatório 

de acontecimentos sucessivos e incertos. Essas são as referências que 

delimitam o lançamento de uma série de noções responsáveis por justificar 

uma plataforma política que viabilize a manutenção das relações sociais 

vigentes.  

 

As noções presentes no projeto neoliberal de governabilidade justificam a 

manutenção das relações sociais a partir do trabalho alienado. São três noções construídas: a 

primeira é a sociedade dirigida pela “tradição reflexiva”, rompendo-se com a tradição 

fundamentalista, essencial para manter a ordem da existência humana de forma rígida. O 

projeto defende a ruptura dessa tradição para surgir uma tradição “portadora de uma nova 

dimensão inspirada num modelo dialógico e reflexivo” (LIMA; MARTINS, 2005, p.49). 

Visa-se a moralidade individual e social do liberalismo, acrescentando o falso diálogo de 

conciliação dos interesses de classe. Entretanto, de acordo com a teoria marxista, a 

conciliação dos interesses de classe não é possível, já que para os projetos de governabilidade 

de cunho capitalista o interesse é afirmar o individualismo segundo sua proposta e interesses.  

A segunda noção mantenedora das relações sociais se refere à globalização do 

consumo ou “globalização intensificadora” das esferas econômicas e financeiras. “Esse 

fenômeno seria o indutor das mudanças de hábitos, de costumes e dos estilos de vida de 

indivíduos e de comunidades inteiras que, em sintonia com outras partes do mundo, passam a 

assumir valores e hábitos universalistas”. A globalização, no novo projeto de governabilidade, 

tem como objetivo a mundialização do capital financeiro a partir de uma “aldeia global”, 

defendendo ideologicamente a ideia de que o acesso à mercadoria e à informação é para todos 

(LIMA; MARTINS, 2005, p.49).  

A mudança radical de hábitos e valores imposta aos sujeitos é outra afirmação no 

processo de administração e controle dos sujeitos. Conforme Magalhães (2004), trata-se de 

uma estratégia para a “administração da alma” dos sujeitos sociais. Prática intencionalmente 

pensada e praticada para a manutenção da organização social dominante, com importantes 

interferências na vida dos sujeitos, isto é, há o controle da subjetividade do sujeito, das suas 

relações pessoais, sociais, culturais e históricas.  

A terceira noção de avanço e manutenção das relações sociais no projeto neoliberal é 

a “expansão da reflexividade social”. Essa expansão se refere à “sociedade civil ativa”, 

propagada por grupos de atores seletos (homens e mulheres selecionados pelo elevado grau de 
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educação) que prestam serviço disseminando informações (globalização da informação). A 

“sociedade da informação” defende “a existência de uma nova ordem, na qual a categoria 

‘trabalho’ perde a centralidade ao permanecer no terreno idealizado de uma informação 

vagamente partilhada por todos e desconsiderar a existência de classes sociais” (LIMA; 

MARTINS, 2005, p.50). Dessa forma, a distribuição de informações privilegiadas não se 

expande a todos, tornando essa ação altamente excludente para as classes dominadas.  

De acordo com Lima e Martins (2005), no projeto da Terceira Via, Estado e governo 

são unificados para expressar-se como lócus de “poder”. Segundo essa ideia, o novo Estado 

democrático não pode manter-se moroso e burocrático, tampouco pode ser Estado mínimo, 

nem máximo; o Estado deve ser “necessário” o suficientemente para fazer cumprir os ditames 

internacionais.  

Essas mudanças na função do Estado aconteceram via “descentralização 

administrativa, democratização, transparência, eficiência administrativa, espaços de 

participação e a função reguladora dos riscos sociais, econômicos e ambientais” (LIMA; 

MARTINS, 2005, p.51). Assim, surgiu um “novo Estado democrático”, pensado para 

harmonizar de forma tutelada as ações que atingem diretamente a sociedade, sendo suficiente 

ao Estado assumir o papel de regulador.  

O reordenamento do Estado pelo projeto neoliberal foi intencionalmente construído 

para administrar projetos sociais com comunidades, objetivando atingir a coesão social do 

coletivo de pessoas envolvidas por meio do consenso, tornando a sociedade civil instrumento 

de resgate de uma suposta solidariedade entre classes, a fim de atingir todo o conjunto da 

sociedade. Dessa forma, a sociedade civil estaria ideologicamente ativa e harmonizada 

socialmente, empenhada em desenvolver projetos sociais, como, por exemplo, as filantropias 

já existentes, objetivando uma “cidadania renovada” via ações comunitárias para a promoção 

do bem comum, em alinhamento com a política da Terceira Via.  

Entretanto, essa mudança na sociedade não significou alterações dos fundamentos 

históricos, políticos e econômicos da sociedade civil, ou seja, não eliminou a desigualdade 

social que frustra esse projeto de cidadania renovada. Lima e Martins (2005, p.54), 

fundamentados em Gramsci, afirmam que a “dissociação da complexidade do real 

corresponde à negação de que o capitalismo, em suas formas sociais concretas, constitui-se 

em um bloco histórico em que estrutura e superestrutura existem e se manifestam de forma 

orgânica e indissociável”. Essa afirmação de perspectiva marxista ressalta que o projeto 

neoliberal de governabilidade anula, através da negação, a leitura da realidade que é 
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constituída por múltiplas determinações, construindo falsamente um conceito de sociedade 

civil isenta de complexidade, contradição e historicidade.  

Na sequência e na tentativa de impulsionar o aparecimento de novas organizações 

que dialoguem diretamente com o Estado, foram ignorados projetos e ações que não 

articulavam, em seu conteúdo, as relações de produção, na medida em que são vistos e 

identificados como política tradicional (LIMA; MARTINS, 2005). Dessa forma, a Terceira 

Via reformula as organizações que fazem contato direto com o Estado, estimulando o 

surgimento de associações, partidos políticos e demais entidades condizentes com o projeto. 

Isso significa que a intenção da reforma é eliminar partidos revolucionários, sindicatos 

classistas e grupos de ações sociais.  

Esse movimento de conformidade entre Estado e sociedade civil gera um suposto 

equilíbrio entre indivíduos e a esfera da nova política. Essa postura promove o consenso, 

sobretudo via processo educativo, que, no limite, visa fortalecer o capitalismo:  

 

Qualquer programa político que vise a estimular e a orientar a organização 

da sociedade civil a partir dos interesses específicos e corporativos em um 

nível de consciência coletiva mais elementar contribuirá apenas para criar 

movimentos sociais que não sejam antagônicos ao capitalismo ou mesmo 

que assumam uma postura que favoreça sua dinâmica (WOOD, 2003 apud 

LIMA; MARTINS, 2005, p.56).  

 

Remetendo à passagem acima, sendo a sociedade civil convergente com o Estado, 

assume-se uma postura pedagógica (metodológica, dinâmica) que termina por impulsionar 

uma nova cultura cívica por meio da renovação organizativa da sociedade civil, o que se faz 

pela coesão social, e por meio de ações tais como o empreendedorismo social e o 

voluntariado. Essa lógica parte do pressuposto de que, para ter uma economia forte, é preciso 

ser uma sociedade forte, coesa, ativa nas diversas esferas da sociedade civil, com destaque na 

esfera da educação. 

A política latino-americana caminhando sob essa nova ordem ideológica intensifica o 

individualismo como valor radical. No marxismo, essas intenções políticas promovem a 

anulação do homem em suas condições ontológica, histórica e social, síntese necessária para a 

construção objetiva e subjetiva da realidade humana.  

Para a Terceira Via, o indivíduo é uma força que necessita ser “administrada” para o 

melhor desempenho, independentemente das condições adversas. Pelo elogio ao 

individualismo, legitima propósitos como: 

 



56 
 

(i) construir uma certa consciência política que não permita ao indivíduo 

compreender seu real papel sócio-político-econômico no mundo a partir de 

sua posição nas relações de produção; (ii) induzir a percepção de que seus 

valores são gerados pela “capacidade suprema de se autogovernar” e que é 

possível definir e realizar os próprios objetivos e metas, independentemente 

das condições concretas que o envolvam; (iii) orientar e estimular a 

possibilidade de associação a um outro indivíduo ou a pequenos grupos 

próximos para participação em processos políticos mais simples (LIMA; 

MARTINS, 2005, p.62).  

 

Essas ações intencionais do projeto neoliberal expressadas pelas autoras rompem 

com a vivacidade política, gerando apatia e desmobilização de participação na vida política. 

Esse movimento é rigorosamente administrado para controlar participações mais elevadas de 

consciência política, pois essas seriam comprometedoras para a sociedade burguesa. Os 

propósitos apontados na citação acima também revelam as intenções para a educação, sendo 

instituída a responsabilidade de formar sujeitos que respondam às demandas fortalecedoras do 

capital.  

A sociedade civil passa a ser regida pela ótica do individualismo. O projeto de 

governabilidade responsabiliza, por exemplo, o próprio sujeito pelo seu desemprego e pela 

sua pobreza, tratando essas condições como incapacidades individuais. Para a Terceira Via, o 

indivíduo é responsável por sua própria condição, mas pode ser ajudado pela sociedade a sair 

de determinada situação por meio de ações pontuais, voluntárias e organizadas com 

finalidades filantrópicas, ações que isentam o Estado de sua responsabilidade para com os 

cidadãos. O individualismo é, gradativamente, construído na sociedade civil como valor 

moral radical, visando mudar a consciência política coletiva. Nessa perspectiva, as atividades 

coletivas exercidas pela sociedade civil contribuem ativamente para a disseminação da 

ideologia burguesa, mantendo a ordem do sistema (LIMA; MARTINS, 2005).  

Em contraposição a essa lógica, Gramsci defende que o homem deve ser definido por 

sua sociabilidade e não por seu individualismo, como dissemina o capitalismo. Para o autor, o 

ser humano não é construído de forma individual, isolada, o homem é ontologicamente 

relação com outros homens e com a natureza, transformando-a e transformando a si mesmo, 

numa relação dialética (GRAMSCI, 1999 apud LIMA; MARTINS, 2005).  

Para Gramsci, o homem deve ser concebido como: 

 

[...] um bloco histórico de elementos puramente subjetivos e individuais e de 

elementos de massa – objetivos ou materiais – com os quais o indivíduo está 

em relação ativa [...]. É uma ilusão e um erro supor que o “melhoramento” 

ético seja puramente individual: a síntese dos elementos constitutivos da 

individualidade é “individual”, mas ela não se realiza e desenvolve sem uma 
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atividade para fora, transformadora das relações externas, desde aquelas com 

a natureza e com os outros homens em vários níveis, nos diversos círculos 

em que se vive, até à relação máxima, que abarca todo o gênero humano 

(LIMA; MARTINS, 2005, p.64).  

 

Dessa forma, o projeto neoliberal distancia-se dessa concepção de homem, pois 

aposta na vida social em que o indivíduo se reforça em seu isolamento. Essa concepção de 

homem não apenas o atomiza como também o descaracteriza da vida política e econômica. 

Assim, há a legitimação de uma estrutura de pensamento e de prática política que objetiva a 

adaptação dos sujeitos, fortalecendo a esfera econômica, segundo a lógica do capitalismo.  

Tendo o papel de coordenar o consenso na sociedade civil, o Estado, nessa nova 

política, efetiva a mediação de acordos para o crescimento do capital. Para desenvolver esse 

papel mediador e materializar uma nova sociabilidade, o movimento político e ideológico 

sustenta a apropriação de uma dinâmica criada para organizar o trabalho, estruturando uma 

pedagogia da hegemonia no mundo do trabalho, cujo principal objetivo é controlar o nível de 

consciência política dos trabalhadores, mantendo-os no patamar da alienação para não 

comprometer as relações econômicas e políticas.  

De acordo com Gramsci, toda relação de hegemonia é uma relação pedagógica, na 

medida em que é metodicamente organizada e controlada. É uma relação que se desenvolve 

não apenas no interior de uma nação, mas em todo o campo internacional e mundial, entre 

conjuntos de civilizações nacionais e continentais (NEVES; SANT’ANNA, 2005).  

A partir dessa perspectiva organizacional, o movimento político e social da Terceira 

Via utiliza a pedagogia da hegemonia como estrutura de convencimento nos campos sociais 

por meio das escolas, igrejas, associações recreativas, associações sindicais e meios de 

comunicação em massa. Tais estruturas em geral colaboram ativamente para a manutenção da 

hegemonia nos países latinos (NEVES; SANT’ANNA, 2005).  

Neste cenário de coerção, a escola pública, lócus de formação dos filhos da classe 

trabalhadora, tornou-se uma das principais estruturas de aparelho hegemônico. Na perspectiva 

neoliberal, a escola tem função hegemônica, pois possibilita a formação de indivíduos que 

exercerão na sociedade não apenas força de trabalho, mas também função intelectual. Essa 

suposta função intelectual é justamente a formação de sujeitos acríticos com princípios 

dominantes que continuarão a lógica hegemônica em diferentes setores da sociedade civil.  

A função social da escola para a classe burguesa é a de mantenedora da ideologia 

dominante, que materializou o “intelectual orgânico” neoliberal, indivíduo responsável por 

disseminar na sociedade civil a conservação da hegemonia. Nessa perspectiva, cabe ao 
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“intelectual orgânico” reproduzir as relações capitalistas de produção, assumindo o papel de 

propagador de um discurso de humanização entre as relações de exploração e dominação 

burguesa, seja como profissional da palavra (professor, escritor, jornalista, ministro religioso, 

artista etc.) seja como dirigente político ou de outra natureza (NEVES; SANT’ANNA, 2005). 

Entretanto, o sentido do discurso de humanização com elementos de preocupação social 

disseminado pela burguesia é outro, sendo construído apenas para fortalecer os próprios 

interesses. A pedagogia da hegemonia se desenvolve na sociedade com o discurso de:  

 

[...] ampliar os direitos sociais por trabalho, moradia, alimentação, saúde, 

educação, transportes das massas trabalhadoras, com políticas sociais 

diretamente executadas pelo aparato governamental, tendo por intuito obter 

o consenso da maioria da população ao projeto burguês de sociabilidade e 

aumentar a produtividade da força de trabalho (NEVES; SANT’ANNA, 

2005, p.30). 

 

Dessa afirmação, apreende-se que a ampliação dos direitos sociais tornou-se apenas 

discurso ideológico, uma falsa ideia de participação da sociedade civil em projetos sociais 

mediados pelo Estado, intenção mascarada para a execução do consenso e manutenção da 

ordem dominante.  

Para Neves e Sant’Anna (2005), a construção teórica da pedagogia da hegemonia 

considerou três graus de consciência política dos sujeitos componentes da sociedade civil. No 

entanto, são graus de acesso controlado, propagados de acordo com os acontecimentos e 

interesses burgueses. O primeiro grau de consciência é o econômico-corporativo, 

impulsionando o sujeito a agir, individualmente ou em unidade homogênea, nos problemas 

sociais. O segundo grau é a solidariedade, estimulando no indivíduo ou no seu grupo social a 

consciência da solidariedade, principalmente no campo econômico. E o terceiro grau de 

consciência da pedagogia da hegemonia é a afirmação de que os interesses corporativos 

podem tornar-se interesses dos grupos sociais subordinados.  

Os graus de consciência política citados acima foram efetivados através da pedagogia 

da hegemonia, de modo que se executou na sociedade latino-americana um maciço 

investimento no modelo de nova cidadania, controlando e delimitando limites de presença e 

de participação de sujeitos e de entidades da sociedade civil na realidade política, e 

consolidando um projeto societário intensificador da divisão de classes e conservador do 

status quo. 

Compreender os nexos internos e contraditórios da estrutura política que influenciou 

direta e intencionalmente a composição da sociedade, seus sujeitos e seu trabalho, permite 
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entender o motivo do forte investimento na construção de uma consciência individualista, 

estruturada para responder às demandas externas do capital.  

Essa consciência individualista torna-se também base constitutiva do posicionamento 

ideológico construído e delegado aos sujeitos da América Latina. Nesse sentido, o projeto 

neoliberal, falsamente alicerçado no discurso de preocupação com o desemprego e a pobreza, 

respalda ações que interferiram diretamente no desenvolvimento da história social dos países 

latinos. 

Esse processo histórico-político instituído pela ideologia neoliberal na AL isenta o 

Estado de suas responsabilidades com o campo social quando divide com a sociedade civil os 

problemas sociais, sobretudo econômicos, construindo uma cultura de responsabilização dos 

sujeitos pelo avanço ou estagnação do país. Esse movimento potencializa a divisão de classes 

e a conformação sócio-política dos sujeitos a partir do movimento de alienação 

individual/coletiva, social, cultural e política, assegurada por ações que se voltam para a 

educação e para a universidade pública, tema que dará continuidade a este capítulo.   

 

 

2.3 A universidade pública sob a influência da ideologia neoliberal 

 

Historicamente, na Europa pós Revolução Francesa
14

 (séculos XVIII e XIX), à 

universidade foi incorporada caráter republicano, tornando-se pública e laica. Esse novo 

caráter assegurou-lhe avanço científico proeminente, inclusive com evolução dos paradigmas 

universitários. Porém, essa evolução científica não aconteceu exclusivamente em nome do 

progresso da ciência, uma vez que a ciência, também submetida ao jogo do poder, 

“transforma-se, segundo Habermas, não só num instrumento nas mãos dos membros dos 

poderes econômicos e políticos, mas também no invólucro ideológico de todo sistema político 

avançado” (TRINDADE, 1999, p.12). Essa realidade ideológica-conceitual da universidade 

europeia ao mesmo tempo que promoveu a evolução dos paradigmas científicos tornou a 

ciência produto de poder.  

Em tempos mais próximos, as revoluções do século XX, instituídas e orquestradas 

por lutas sociais e políticas, tornaram a educação e a cultura aspectos importantes na 

composição da cidadania, efetivando-se a ideia de que seriam direitos dos cidadãos. Essa 

                                                           
14

 Para aprofundamento teórico sobre a Revolução Francesa sugere-se a leitura de: A Revolução Francesa e seu 

eco de Michel Vovelle, 1987. Sobre um olhar retrospectivo da universidade, sugere-se: Universidade em 

perspectiva: sociedade, conhecimento e poder de Hélgio Trindade, 1999.  
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realidade de resistência fortaleceu a universidade como instituição social, articulada à ideia de 

democracia e democratização do saber.  

As forças políticas que envolviam “a contradição entre o ideal democrático de 

igualdade e a realidade social da divisão de classes obrigou a universidade a tomar posição 

diante do ideal socialista” (CHAUI, 2003, p.05), revelando sua ambivalência no que se refere 

ao seu posicionamento político. Isto é, a cada etapa do desenvolvimento do capitalismo, a 

universidade assume características mais ou menos intensificadoras do capital, contradição 

presente no histórico da universidade.  

Foi na Europa do final da década de 1960 que essas contradições, decorrentes do 

caráter da universidade como instituição social tornaram-se mais evidentes. Uma dessas 

contradições está na afirmação da universidade como direito para todos, ideia defendida a 

partir da política liberal. O caráter liberal foi amplamente aderido nas universidades 

europeias, porém, a política da meritocracia também se fez presente, fazendo com que o 

acesso à universidade passasse a ser limitado pela aptidão e talento individuais (CHAUI, 

2003). Essa realidade do acesso ao ensino superior na Europa define um caráter elitista para a 

universidade, sobressaindo a formação de sujeitos da classe dominante e, consequentemente, 

diminuindo as oportunidades de formação da classe trabalhadora.  

O discurso europeu de democratização da universidade aprofundou ainda mais suas 

contradições, minimizando a ideologia de igualdade da política liberal e limitando o acesso 

por um processo seletivo admissional. Essa limitação ao ensino superior ocasionou a 

desvalorização dos diplomas e, ideologicamente, tirou da universidade sua posição de “cultura 

útil”, fazendo com que sua funcionalidade de prestadora de serviço para a sociedade fosse 

gradativamente atenuada para atender às demandas do Estado e seus agentes financiadores 

(CHAUI, 2001). Essa realidade afirma a ambivalência da universidade, sendo, de um lado, 

instrumento de exploração das relações entre ciência, tecnologia e produção para potencializar 

o capital local e mundial e, de outro, espaço histórico de luta e resistência.  

Essa realidade de universidade europeia compreendeu o perfil latino-americano de 

universidade, marcado também pela conjuntura política e social do Cone Sul. Nota-se que as 

universidades estavam na “confluência das pressões da demanda social, das possibilidades 

abertas pela democratização, das restrições financeiras impostas pela reforma do Estado e das 

transformações da educação superior nos países desenvolvidos”. O novo contexto das 

universidades da AL “modela um perfil de mudanças onde sobressaem as tendências de 

diferenciação de ofertas, multiplicação de funções e tarefas, redefinição das relações Estado-

universidade e da universidade-sociedade” (TRINDADE, 2003, p.163).  
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A influência dos acontecimentos político-econômicos dos países desenvolvidos 

afetaram a função e a identidade social da universidade como bem público. Realidade 

político-econômica que instituiu crises internas na universidade, comprometendo sua estrutura 

histórica, ontológica e epistemológica. 

As crises da universidade pública foram exploradas no campo epistemológico por 

autores da linha crítica como Santos (1989; 2011) e Chaui (1999; 2003; 2914). Santos 

constrói um panorama macro (internacional) da realidade político-econômica e social da 

universidade, intitulando as influências externas para o interno da universidade como crise de 

hegemonia, de legitimidade e institucional. Chaui reflete a crise da universidade pública 

brasileira, afirmando que a mesma acompanhou de forma intensa os acontecimentos políticos 

do país, ora exercendo perfil de universidade funcional, ora de resultados e ora de 

operacional. É de acordo com esses autores que as crises da universidade pública serão 

expostas.  

Uma das crises da universidade apontada por Santos (1989; 2011) é a crise de 

hegemonia. O autor descreve as contradições entre as funções sociais da universidade – 

produção de conhecimento; pensamento crítico, científico, cultural e humanístico – e as 

funções que foram se incorporando devido às demandas capitalistas ao longo do século XX – 

conhecimento prático, instrumental; formação de mão de obra. Essas contradições fizeram 

com que a universidade pública cedesse espaço para a criação e intensificação do ensino 

privado, sendo o Brasil um amplo exemplo desse processo. As funções sociais que 

legitimavam a universidade pública, por sua excelência em produzir conhecimento de alta 

qualidade na década de 1960, perderam forças, configurando a crise de hegemonia e gerando 

dicotomias como: alta cultura – cultura popular; educação – trabalho; teoria – prática.  

A dicotomia alta cultura – cultura popular foi a massificação dessas culturas, isto é, a 

partir do momento em que a universidade internalizou esse dualismo de cultura (alta cultura e 

cultura popular), o dualismo se estendeu para os sujeitos que acessam esse conhecimento, 

sendo a produção da alta cultura para atender à classe burguesa e a cultura popular voltada 

para a classe trabalhadora. Esse dualismo presente na crise de hegemonia da universidade 

pública além de estabelecer quem acessa um tipo de conhecimento, também contribuiu com a 

divisão de classes e com a qualidade da produção científica.  

A dicotomia educação – trabalho, por sua vez, segundo Santos (1989; 2011), exclui a 

possibilidade de articulação entre essas duas estruturas, separando-as temporalmente. Nessa 

dicotomia, a educação perde seu papel de formação, aculturação e socialização, para atender à 

demanda do mercado de trabalho, produzindo conhecimento de utilidade técnica para o 
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espaço da produção. O trabalho nessa lógica também apresenta duas vertentes que 

potencializa a divisão de classes: de um lado, trabalho de força física para a classe 

trabalhadora; de outro lado, trabalho intelectual qualificado para a classe burguesa. Essa 

divisão e dualidade de trabalho e educação são ações intencionais da ideologia dominante, 

uma negação ontológica, pois, na concepção marxista de homem, o trabalho e educação são 

atividades especificamente humanas, inerentes ao sujeito e ao espaço histórico e social de 

formação humana (SAVIANI, 2007).  

A última dicotomia da crise de hegemonia da universidade foi a da relação teoria e 

prática. Essa dicotomia iniciou quando o capitalismo organizado se instalou mundialmente na 

década de 60, reivindicando da universidade a resolução dos problemas econômicos e sociais 

por meio do conhecimento produzido. Construída historicamente como lugar de produção do 

conhecimento científico de alta qualidade para contribuir com o avanço da sociedade, na 

universidade foi depositada a responsabilidade de produzir conhecimento para servir o 

capitalismo (SANTOS, 2011). Contudo, esse conhecimento deveria ser o de caráter mais 

prático possível, que pudesse acelerar o desenvolvimento tecnológico e alinhá-lo à 

competitividade internacional, minimizando a importância da teoria no processo de produção 

do conhecimento. É possível perceber que a dicotomia entre teoria e prática resultante da crise 

de hegemonia efetiva e dá início à epistemologia da prática na universidade, contribuindo 

para difundir a concepção de qualidade hegemônica e efetivá-la como meta educacional.  

A segunda crise da universidade apontada por Santos (1989; 2011) é a crise de 

legitimidade. Nessa crise, a universidade incorpora perfil de consensualidade, perdendo cada 

vez mais seu caráter legítimo e histórico de produtora de conhecimento para ceder, 

obrigatoriamente, por meio de pressão política e mercadológica, espaço para a hierarquização 

e fragmentação dos saberes. Essa crise se articula e se complementa com a crise de 

hegemonia, na qual a crise da universidade torna-se aceitação consensual
15

.  

A legitimidade da universidade estava relacionada à articulação de bases 

epistemológicas e políticas da ideologia dominante, cujos embates a mergulharam em uma 

crise da legitimidade. O discurso ideológico propagado para a sociedade civil sustentou uma 

educação para todas as classes sociais, porém, foi um discurso que se revelou falso e 

contraditório quando a classe trabalhadora acessou (e ainda acessa) a universidade pública de 

                                                           
15

 De acordo com Santos (1989; 2011), o caráter consensual tem a ver com os princípios políticos ideológicos 

que regem uma sociedade. Sabemos que a sociedade é regida por forças ideológicas neoliberais; se fossem 

críticas, os aspectos ideológicos seriam contra a hegemonia imposta. 
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forma limitada e controlada. Em grande medida, essa crise efetiva a universidade em espaço 

legítimo de hegemonia.  

É preciso compreender que a contradição da universidade como espaço público de 

acesso ilimitado existe quando deixa de ser apenas lugar de excelência para uma classe 

burguesa, sendo também espaço de democracia e de igualdade para todos. No entanto, Santos 

(1989) chama atenção para essa realidade, afirmando que a divisão de classes não deixa de 

existir pelo fato de a classe trabalhadora estar frequentando a universidade, pois a 

desigualdade de acesso ainda é presente quando a universidade promove a alta cultura apenas 

para os cursos elitistas (classe burguesa) e quando mantém um sistema altamente seletivo até 

nos cursos destinados à classe trabalhadora.  

A última crise da universidade apontada por Santos (2011, p.06) é a crise 

institucional. O autor sustenta que essa crise é uma “contradição entre a reivindicação da 

autonomia na definição dos valores e objetivos da universidade e a pressão crescente para 

submeter esta última a critérios de eficácia e de produtividade de natureza empresarial ou de 

responsabilidade social”. Essa crise também se articula com as crises de hegemonia e de 

legitimidade, acompanhando os acontecimentos e demandas políticas e econômicas, no 

período do capitalismo desorganizado.  

O capitalismo desorganizado é descrito por Claus Offe (1985), autor alemão de 

influência marxista, como semelhante ao projeto da Terceira Via do neoliberalismo que se 

instala na América Latina a partir dos anos 2000. Tal equivalência pode ser percebida quando 

ao Estado foi depositada a responsabilidade de se articular diretamente com a sociedade civil 

para administrar os problemas sociais. As questões econômicas e financeiras ficam a cargo 

dos representantes do capitalismo – Organismos Internacionais. 

Em decorrência do capitalismo desorganizado e da investida neoliberal, a 

universidade pública sofre cortes orçamentais significativos, defrontando-se com a crescente 

concorrência das instituições privadas. Esses cortes geraram efeitos negativos para a 

universidade, descritos por Santos (1989) como seletivos, produtivos e orçamentários. 

 

Porque são selectivos, alteram as posições relativas das diferentes áreas do 

saber universitário e das faculdades, departamentos ou unidades onde são 

investigadas e (ou) ensinadas, e, com isto, desestruturam as relações de 

poder em que assenta a estabilidade institucional. Porque são sempre 

acompanhados do discurso da produtividade, obrigam a universidade a 

questionar-se em termos que lhe são pouco familiares e a submeter-se a 

critérios de avaliação que tendem a dar do seu produto, qualquer que ele 

seja, uma avaliação negativa. Por último, porque não restringem as funções 

da universidade na medida das restrições orçamentais, os cortes tendem a 
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induzir a universidade a procurar meios alternativos de financiamento, para o 

que se socorrem de um discurso aparentemente contraditório que salienta 

simultaneamente a autonomia da universidade e a sua responsabilidade 

social (SANTOS, 1989, p.41, grifos nossos).  

 

Percebe-se com a citação acima que, com a influência econômica mundial, a 

universidade se desestrutura institucionalmente, redefinindo o destino do conhecimento 

produzido para o mercado e alterando o sentido de formação para o de preparação. Com a 

influência da lógica neoliberal, o efeito seletivo alterou as relações no âmbito universitário, 

prevalecendo as relações de poder externas. Já o efeito da produtividade impôs critérios de 

avaliação a partir do falso discurso de “qualidade”, discurso propagado mundialmente; com 

isso a universidade foi direcionada para o caminho da lógica produtiva quantitativa. E por 

último, a restrição orçamentária levou a universidade a buscar meios alternativos de 

financiamento, num movimento intencional e contraditório, comprometendo sua autonomia 

com as formas de parceria estabelecida com os setores privados.  

Chauí (1999) aponta que a universidade pública brasileira no início da década de 70 

passou a exercer perfil de universidade funcional, como herança do pós-64. De acordo com a 

autora, a produção do conhecimento no contexto dessa época sustentou bases políticas e 

ideológicas do poder militar, como, por exemplo: abertura desenfreada de cursos superiores 

para atender às demandas capitalistas; estabelecimento de parcerias entre Estado e empresas 

privadas para formar de forma aligeirada e prática, trabalhadores dessas empresas; elevação 

do prestígio no diploma universitário, com a defesa da ideia de ascensão social através do 

ensino superior; a subordinação do Ministério da Educação ao Ministério do Planejamento. 

Passada essa fase, a universidade pública brasileira incorpora o perfil de resultados 

na década de 80. Com esse novo perfil, dois diferenciais se destacam: a expansão do ensino 

superior para o setor privado e a parceria entre universidade pública e empresas – realidade 

iniciada no contexto da universidade funcional. Nessa parceria, o emprego, estágios e 

financiamentos de pesquisas estavam diretamente ligados aos interesses das empresas 

financiadoras. A universidade passou a receber subsídio particular de acordo com as 

demandas, realidade que depositou na universidade pública a responsabilidade de produzir 

pesquisas com resultados científicos para as empresas privadas, negando intencionalmente sua 

função social de produtora de conhecimento para o desenvolvimento da sociedade (CHAUI, 

1999). 

O valor social da universidade pública brasileira se deprecia cada vez mais à medida 

que as influências externas da política e economia passam a interferir na sua funcionalidade, 
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representando a crise mais intensa do ensino superior público, quando a universidade assume 

perfil operacional. A universidade torna-se operacional quando as relações de poder impõem 

critérios de avaliação e controle por índices de produtividade, além do aligeiramento dos 

cursos de formação e de pós-graduação. A estrutura de gestão, as normas e os padrões 

advindos de ordens neoliberais, deixam a produção do conhecimento, docentes e alunos a 

mercê das exigências externas. Com isso, a função social da universidade é recuada em meio 

a tantas ordens e demandas para desempenhar funcionalidades operacionais e atender à 

reestruturação produtiva do país (CHAUI, 2014).  

No modelo de universidade operacional, reforça-se o modo de produção capitalista, 

com práticas opostas às da universidade como instituição social, ao afirmar-se com 

 

[...] outra prática social, qual seja, a de sua instrumentalidade: está referida 

ao conjunto de meios (administrativos) particulares para obtenção de um 

objetivo particular. Não está referida a ações articuladas às ideias de 

reconhecimento externo e interno, de legitimidade interna e externa, mas a 

operações definidas como estratégias balizadas pelas ideias de eficácia e de 

sucesso no emprego de determinados meios para alcançar o objetivo 

particular que a define (CHAUÍ, 2014, p.02).  

 

O perfil de universidade operacional modifica a estrutura interna da universidade –

produção do conhecimento, pesquisa, formação, corpo acadêmico e administrativo – a partir 

de princípios neoliberais, cobrando melhores resultados de custo/benefício; 

eficácia/inoperância e produtividade. Dessa forma, a universidade como operacional ou 

organização social fragmenta o conhecimento e sua relação com a sociedade é percebida com 

a divisão de classes, uma vez que a organização se fortifica na medida em que há divisão 

social, logo: “o seu alvo não é responder às contradições e sim vencer a competição com seus 

supostos iguais” (CHAUÍ, 2014, p.03), que na realidade são desiguais devido às condições 

econômicas. A universidade operacional tornou-se o perfil da universidade do século XXI, 

cujas demandas políticas a legitimam como força produtiva capitalista, já que a produção de 

conhecimento é utilizada para acumulação e reprodução do capital.  

Contrapondo-se a essa realidade e concordando com Santos (1989; 2011) e Chaui 

(1999; 2003; 2014), a universidade do século XXI deve ser defendida e resgatada como 

espaço público que privilegia a discussão aberta e crítica. Para ambos os autores, a 

universidade é um bem público; e em favor dela se deve combater o movimento que a 

desestrutura e a desconstrói, buscando resgatar a universidade histórica, produtora de 

conhecimento para o avanço da sociedade.  
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Para o neoliberalismo, a universidade pública tornou-se estratégia pedagógica 

indispensável para a formação de sujeitos que possam responder adaptativamente às 

mudanças advindas do capital. Na lógica neoliberal, a educação “deixa de ser preparação para 

a vida e torna-se educação durante toda a vida” (CHAUI, 2003, p.11), colocando 

permanentemente a universidade como instrumento de dominação.  

As crises que transformaram a universidade pública ocasionaram modificações não 

somente nos aspectos materiais, mas também em suas dimensões epistemológica e ontológica, 

afetando a produção do conhecimento, os sujeitos envolvidos e em formação e, 

consequentemente, toda a sociedade. Altera-se sua dimensão epistemológica sobretudo ao 

afirmar e manter uma epistemologia acrítica, reforçando a ideologia hegemônica neoliberal. 

Há também alteração ontológica porque as influências neoliberais destitui a formação dos 

sujeitos ao sustentar uma visão de homem e de mundo instrumental e mecanicista, 

modificando as relações sociais dos sujeitos e sua relação com o trabalho.  

Todo esse movimento de modificações levou a universidade a um processo de 

reconfiguração de sua institucionalidade para a de uma organização social. Chaui (2003) 

afirma que “desde seu surgimento, a universidade pública sempre foi uma instituição social, 

isto é, uma ação social, uma prática social fundada no reconhecimento público de sua 

legitimidade e de suas atribuições”. Para a autora, a universidade é local de abertura 

discursiva sobre o público, a cidadania e a democracia, o que a torna promotora de importante 

espaço social. Para manter-se como instituição social é preciso resistir às transformações 

impostas, reafirmando suas bases epistemológicas, ontológicas, axiológicas, políticas e 

ideológicas na perspectiva da epistemologia da práxis.  

Como instituição social, a universidade está sujeita aos condicionantes sociais, 

econômicos, políticos e ideológicos que se associam a determinada perspectiva 

epistemológica, no que diz respeito à produção do conhecimento e à formação dos sujeitos. 

No que se refere à formação, além de manifestar os mesmos condicionantes, ainda associa a 

abordagem política e ideológica dos mesmos, em intrínseca relação com o Estado. Essa 

condição existencial legitima a universidade como espaço de contradições, exprimindo de 

maneira diferenciada a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade (CHAUÍ, 2003). 

Na perspectiva de Chaui (2003, p.24), “em última instância [...] é exatamente por ser uma 

instituição social diferenciada e definida por sua autonomia intelectual que [a universidade] 

pode relacionar-se com o todo da sociedade e com o Estado” de forma interdependente. 

Entretanto, essa relação nem sempre ocorre de forma equilibrada e natural no contexto do 

capital, revelando-se conflituosa.  
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Essa relação conflituosa entre Estado e universidade instituiu o que Barnett (2005) 

denominou de “ruína da universidade”. A consequência disso foi a reconfiguração da 

universidade promovida pela reforma do Estado, que redefiniu sua institucionalidade, na qual 

a educação deixa de ser considerada um direito e passa a ser considerada um serviço, que 

pode ser de caráter público ou privado, melhor ainda, privatizado (CHAUI, 2003, p.06). As 

mudanças promovidas reafirmam as alterações epistemológica e ontológica da universidade 

pública, modificando sua identidade de instituição social para a de organização social. 

A epistemologia dominante da universidade como organização social produz 

conhecimento a partir de uma racionalidade instrumental, pautada na epistemologia da 

prática; visa “atender à exigência de um novo modus vivendi dos sujeitos sociais, em face da 

nova ordem neoliberal mundial”. É um perfil de universidade que baseia seus conhecimentos 

e práticas na epistemologia da prática, na qual a formação é efetivada mediante “transmissão 

formal de conhecimentos, aligeirada, às vezes à distância ou semipresencial, e uma 

profissionalização que visa exclusivamente à preparação técnico-operacional”. Nessa 

perspectiva hegemônica, a produção do conhecimento é puramente instrumental e técnico, 

promovendo “forte impacto na formação, quer seja no plano de suas expressões teóricas, 

epistemologicamente positivistas, ou na forma como estruturava e dominava os processos 

formativos” (MAGALHÃES, 2014, p. 05).  

A ontologia da universidade como organização social reduz o sujeito e suas 

dimensões, negando-o historicamente e socialmente. Nessa lógica, à universidade não 

“compete discutir ou questionar sua própria existência, sua função, seu lugar no interior da 

luta de classes”. A organização social “tem apenas a si mesma como referência, num processo 

de competição com outras que fixaram os mesmos objetivos particulares” (CHAUI, 2003, 

p.06). 

A universidade com perfil de organização produz conhecimento na perspectiva da 

epistemologia da prática, oferecendo uma formação voltada para a formação de consciências 

acríticas, hegemônicas, incapazes de compreender as estruturas sociais. No caso da formação 

de professores, essa perspectiva sugere que a “formação de professores não necessita mais de 

conhecimentos teóricos que engrandecem a cultura e a história da humanidade, apenas de 

saberes práticos e aplicáveis ao contexto particular de cada ambiente escolar” (TREVISAN; 

PEDROSO, 2012, p.04). Essa formação destitui a ontologia do sujeito social, impondo “um 

modo de ser, dominar e manipular o mundo” (MAGALHÃES, 2014, p.05), reforçando o 

individualismo, a postura acrítica e apolítica dos sujeitos.  
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O perfil de organização social vem sendo construído desde a década de 1960 nas 

universidades públicas da AL, num processo histórico de acompanhamento das estruturas 

políticas e econômicas. Na década de 1990, o cenário econômico influenciado pelo 

neoliberalismo e pela Terceira Via aprofundou ainda mais a configuração da universidade 

como organização social, ratificando a hegemonia.  

Em que pese a força coercitiva e persuasiva da hegemonia, a universidade sofreu 

mudanças nas suas partes e não em sua totalidade. Isso porque, a hegemonia no campo social 

da universidade pública não se instalou sem luta e resistência por parte dos sujeitos sociais 

envolvidas com a prática universitária, sujeitos efetivamente preocupados com os rumos e 

objetivos que estavam invertendo os valores da universidade.  

Nessa legítima coexistência de forças, a universidade, ao mesmo tempo que recebe 

demandas neoliberais que a configuram como organização, também sustenta lutas para a 

permanência de seus valores como instituição social transformadora da realidade. Como 

instituição social, sua principal luta é minimizar os efeitos da produção do conhecimento 

voltado para expandir e potencializar o capital, sendo o principal deles a manutenção da 

sociedade dividida em classes.   

A postura contra-hegemônica é sustentada pela epistemologia da práxis na produção 

do conhecimento e nos processos formativos, epistemologia compreendida como um 

movimento simultâneo de ação e reflexão.  

 

O processo humano de compreensão-ação é, intrinsecamente, uma dinâmica 

que se lança continuamente diante da própria consciência de sua ação. Mas, 

a ação, puramente consciente da ação, não realiza em si uma práxis. A 

consciência-práxis é aquela que age orientada por uma dada teoria e tem 

consciência de tal orientação. Teoria e prática são processos indissociáveis. 

Separá-los é arriscar demasiadamente a perda da própria possibilidade de 

reflexão e compreensão. A separação de teoria e prática se constitui na 

negação da identidade humana (GHEDIN, 2010, p.02).  

 

Nessa perspectiva, tanto a ontologia do sujeito como a da universidade é social, o 

que vale dizer que a universidade “tem a sociedade como seu princípio e sua referência 

normativa e valorativa” (CHAUÍ, 2003, p. 06). A universidade como instituição social 

aspiradora da epistemologia da práxis sustenta a Bildung quando possibilita o resgate da 

identidade humana e da convivência coletiva em sociedade, quando materializa uma 

concepção de formação que considera a educação como processo integral de formação 

histórica, como caminho da consciência e do espírito para a liberdade (SOUZA, 2014). A 

efetivação dessa concepção de educação exige a resistência ao processo desumanizador 
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imposto pela ideologia dominante, bem como postura ética, política, estética, crítica e 

emancipadora.  

Devido às condições históricas, políticas e econômicas, a universidade pública 

refletiu no seu interior a dualidade social presente na sociedade, num movimento permeado 

por contradições que a afirma como organização, mas também e ao mesmo tempo como 

instituição social. Como organização, sua sustentação epistemológica e ontológica se encontra 

nos pressupostos da epistemologia da prática, que consequentemente responde às demandas 

da qualidade hegemônica. Já como instituição social, a epistemologia produzida e a ontologia 

afirmada respaldam-se na epistemologia da práxis e na concepção de formação da Bildung, 

epistemologia e concepção legitimadoras da qualidade social.  

Neste capítulo procuramos evidenciar como a política da Terceira Via, financiada 

pelos Organismos Internacionais e sustentadas pelas relações de poder, passou a influenciar e 

controlar a infraestrutura, a estrutura e a superestrutura
16

 da América Latina, por meio da 

pedagogia da hegemonia, uma ordem de dominação pela qual impuseram (e ainda impõem) 

demandas e práticas que intensificam a divisão de classes.  

As ações efetivadas pela Terceira Via e pela pedagogia da hegemonia refletiram no 

campo da educação, em especial, na universidade pública. A universidade, bem público 

social, foi (e ainda é) permanentemente ameaçada pelas relações de poder que a 

caracterizaram como organização social, condicionando-a ao isolamento social por seu 

elitismo e corporativismo, à paralisação por sua incapacidade de se auto interrogar.  

As forças produtivas do capital, as demandas neoliberais e as mudanças no contexto 

social e político, legitimaram a crise da universidade pública, afetando suas estruturas 

internas, com cortes orçamentários, demandas empresariais e produtivas, bem como sua 

representatividade epistemológica e ontológica, e impondo-lhe constante metamorfose para 

atender aos interesses políticos e econômicos do capital mundial.  

O resgate da historicidade política, perpassando a Europa, América Latina e 

particularmente o Brasil, possibilitou compreender o processo vivido pelas universidades, 

descortinando como o perfil latino-americano foi marcado pela conjuntura política e social da 

Terceira Via e da pedagogia da hegemonia, que assolaram o Cone Sul sem precedentes, seja 

por meio dos processos formativos seja pela produção do conhecimento.  

                                                           
16

 Resumidamente, na teoria marxista, a infraestrutura é a relação homem-natureza, o desenvolvimento das 

forças produtivas. A estrutura é a relação horizontal de homem-homem, como as relações econômicas, a relação 

de produção e distribuição. E a superestrutura é a relação entre instituições e sociedade, como as leis, direito, 

moral, normas, tradições, decretos, ideologias etc. (MARX, 1993).  
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Compreendendo como as estruturas da universidade são afetadas pelas crises 

políticas e econômicas, entende-se também como a universidade, lócus de formação dos 

sujeitos, foi colocada em linha tênue para acompanhar os acontecimentos políticos e 

econômicos. As ações impostas fragilizaram o caráter epistemológico e ontológico da 

universidade, influenciando significativamente a formação de professores. 

A construção teórica deste capítulo permitirá compreender como a Terceira Via, a 

pedagogia da hegemonia e a crise da universidade pública influenciaram os cursos de 

formação de professores, bem como sua profissionalização e trabalho, por meio das políticas 

educacionais sob a égide neoliberal, sustentando uma qualidade hegemônica para a educação. 

Entretanto, como observado, não há mudanças na sociedade sem contradição, ou seja, não se 

muda tudo sem resistências, nesse caso, à ideologia dominante que insiste em permanecer e se 

fortalecer na sociedade, sobretudo quando o assunto é a educação. É a partir desse diálogo que 

o terceiro capítulo será construído.  
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CAPÍTULO 3 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES, PROFISSIONALIZAÇÃO E TRABALHO 

DOCENTE EM DIÁLOGO COM A CONCEPÇÃO DE QUALIDADE EM TEMPOS 

NEOLIBERAIS 

 

 

Seria uma atitude ingênua esperar que as classes 

dominantes desenvolvessem uma forma de 

educação que proporcionasse às classes 

dominadas perceber as injustiças sociais de 

maneira crítica. 

 

(Paulo Freire) 

 

 

Conforme mostra a epígrafe, quando um país em desenvolvimento como o Brasil 

recebe ajuda financeira de um país desenvolvido como os Estados Unidos, institui-se uma 

relação de poder, na qual o país devedor recebe não apenas apoio financiamento, mas, 

principalmente, ordem política e ideológica. É nessa perspectiva de desvelamento das 

intenções dos acordos firmados em nome de uma “ajuda financeira” e sobre o como 

influenciam a formação de professores, a profissionalização e o trabalho docente que esse 

capítulo será construído.  

Para tanto, o movimento teórico do capítulo busca realizar uma análise histórica e 

política para compreender como os acordos sócio-políticos influenciam a ontologia e a 

epistemologia do campo educacional, esclarecendo como as relações estabelecidas por esses 

acordos modificam constantemente a formação, a profissionalização e o trabalho docente para 

atender às exigências da relação de poder, diga-se neoliberal, que, ao final, prioriza as 

necessidades do capital. Dialeticamente, adiantamos que as modificações não são efetivadas 

sem resistência e luta, principalmente da classe de professores. Firmam-se, assim, acordos 

sócio-políticos que geram, sustentam e reforçam as deliberações de qualidade à educação 

brasileira, à formação, à profissionalização e ao trabalho docente.  

Nota-se na literatura educacional brasileira, principalmente em Brzezinski (2010); 

Cunha (2013); Evangelista e Triches (2014); Magalhães (2014); Magalhães e Souza (2014; 

2015); Neves (2013); Evangelista e Shiroma (2004; 2010); Shiroma e Santos (2014); Shiroma 

e Schneider (2013), que a influência de agências estadunidenses colocou-se de forma maciça 

na América Latina, especificamente no Brasil, a partir da década de 1990.  
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Historicamente, as relações que afetaram o setor educacional da AL foram iniciadas 

pelos Estados Unidos, gerenciadas pela agência USAID (Agency for International 

Development) logo nos anos 60, manifestando uma intenção de legitimar um projeto de 

“transformação” da América Latina. Esse processo foi nomeado pela agência como 

modernizadora da educação da AL, mas, na verdade, tinha-se a intenção de impor à 

nacionalidade latino-americana, entre ela a brasileira, o modo de produção capitalista 

(ARAÚJO, 2009).  

A implementação desse projeto na AL, nomeado de “transformação modernizadora”, 

impôs mudanças radicais na estrutura interna da educação do Cone Sul, direcionando um 

movimento que tinha por princípio mudar o campo da educação, mas já se sabia que seria 

necessário influenciar os campos da formação de professores, da profissionalização e, por fim, 

do trabalho docente, para que, no conjunto, a formação dos sujeitos atendesse à racionalização 

intelectual nos termos exigidos pelo mercado de trabalho que se instituía. 

 Os esforços direcionados à suposta “transformação modernizadora” voltam-se para 

as políticas educacionais, que centralizam a questão da formação e, posteriormente, da 

profissionalização docente, como composição da estrutura da educação proposta. 

Gradativamente, passou-se a gerenciar os contratos entre Ministério da Educação e a Agência 

USAID, acordo conhecido como MEC/USAID, cujo objetivo seria efetivar no Brasil a 

filosofia pedagógica desenvolvida nos EUA. 

Historicamente, nos anos de ditadura militar (1964/1985), a educação brasileira 

seguiu o modelo de racionalização intelectual, promovido pelo acordo internacional 

MEC/USAID. A formação de professores reproduzia o modelo doutrinário norte-americano 

com metodologia particularmente técnico-operacional. Essa metodologia foi disseminada nos 

poucos programas de formação docente existentes no país, o que, em poucas palavras, 

resultou na formação de professores acríticos (ARAÚJO, 2009). Entretanto, essa formação 

acrítica não aconteceu sem contradições; a história nos mostra que também foram formados 

professores que passaram a resistir, e resistem até hoje, às demandas neoliberais para a 

educação.  

O acordo MEC/USAID continuou influenciando a formação de professores e o 

quadro educacional brasileiro nas décadas subsequentes. Como exemplo do quadro de 

influências externas na educação latino-americana, houve a Aliança para o Progresso assinado 

em 1962. Esse programa visava consolidar a ideologia norte-americana nos aspectos político, 

econômico, social e cultural nos países da AL para cessar qualquer possibilidade de regime 

comunista no continente. Apesar do discurso de auxílio humanitário, o objetivo principal da 
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Aliança para o Progresso era garantir que o avanço das ideias socialistas dos soviéticos fosse 

contido para garantir uma abertura ao investimento das empresas de capital estadunidense nos 

países latino-americanos. No contexto da Guerra Fria e da Revolução Cubana, a Aliança para 

o Progresso era a cartada jogada pelos EUA para propagandear os ideais econômicos e 

culturais do capitalismo ocidental (ARAÚJO, 2009). 

Outro exemplo de acordo com o mesmo objetivo foi o Programa de Expansão e 

Melhoria do Ensino Médio (PREMEM) promulgado em 1968, que deliberava sobre a 

formação de professores. No trecho do Artigo 6º, inciso II, do Decreto 63.914/1968, 

explicitam-se os objetivos do acordo do PREMEM:  

 

Administrar os projetos de âmbito nacional que visem ao treinamento e 

aperfeiçoamento de professôres de ensino médio geral, à construção de um 

ginásio polivalente modelo na capital de cada Estado, ao equipamento e 

manutenção dos centros de treinamento de professôres de ciências, à seleção 

de bolsistas para aperfeiçoamento no estrangeiro e à organização de serviços 

de assistência técnica educacional (BRASIL, 1968). 

 

Nota-se no texto do PREMEM que a formação de professores estava voltada para o 

aperfeiçoamento técnico da profissão, reafirmando o tecnicismo norte-americano iniciado no 

Brasil pelos acordos MEC/USAID e Aliança para o Progresso. No entanto, os professores e a 

educação pública eram tratados com minimalismo e descaso (SHIROMA; EVANGELISTA, 

2004; 2010). 

A influência norte-americana nas políticas educacionais avançou nos anos 

subsequentes. Seu ápice esteve no processo de redemocratização dos anos 90 quando a 

autoridade externa e a validade das influências foram reforçadas por meio das relações de 

poder instituídas, que continuaram controlando a educação e as políticas educacionais da AL 

por meio das políticas de Terceira Via do neoliberalismo (NEVES, 2013), sobretudo as que se 

referiam à formação e à profissionalização docente.  

O processo sócio-político iniciado na década de 1960 modificou ideias, formas e 

práticas no campo da educação, o que significa dizer que as reformas políticas mudaram a 

universidade pública e acabaram por influenciar a epistemologia dos cursos de formação 

inicial e continuada, estruturando uma conjuntura que refletiu na identidade docente, 

promovendo mudanças no trabalho do professor, muito embora, o domínio da ideologia norte-

americana não tenha se instalado na educação latina sem oposição contra-hegemônica.  

O processo de subjugação à ideologia norte-americana se aprofunda nos anos 1990, 

quando os investimentos nas políticas educacionais continuaram sendo organizados e 
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reforçados pelas relações de poder entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Segundo o percurso histórico e ideológico construído nos capítulos anteriores, as políticas 

educacionais materializavam ideais da política de Terceira Via, que gradativamente 

construíram um caminho desestruturador do ser professor, de sua identidade e da educação 

sob a lógica capitalista (NEVES, 2013). 

Para compreender os aspectos ideológicos que influenciaram (e ainda influenciam) o 

campo da formação, da profissionalização e do trabalho docente, bem como as contradições 

que fazem parte desse movimento, iremos discutir: 3.1 Políticas Educacionais: implicações 

neoliberais para a Formação, Profissionalização, Trabalho Docente e para a Qualidade da 

Educação; 3.1.1 O professor: objeto das avaliações e dos slogans. 

 

 

3.1. Políticas Educacionais: implicações neoliberais para a Formação, Profissionalização, 

Trabalho Docente em diálogo com Qualidade da Educação 

 

O projeto que envolve as políticas de Terceira Via do neoliberalismo impactou 

diretamente a educação latino-americana, deliberando sobre o crescimento do capitalismo no 

Cone Sul. A implantação do processo demandou o aumento de pessoas que concordaram com 

os encaminhamentos ideológicos, dentre elas, professores colaboradores do consenso ativo 

(NEVES, 2013). Essas pessoas necessitavam passar por uma formação com currículos 

sustentados nas novas diretrizes neoliberais, que se alicerçavam na promoção de práticas 

voltadas à competência e performances dos docentes. Entendemos que esses novos currículos 

reafirmavam diretrizes firmadas na epistemologia da prática (RODRIGUES; KUENZER, 

2007; MAGALHÃES, SOUZA, 2015).  

O projeto da Terceira Via do neoliberalismo sustenta políticas educacionais, cujas 

estruturas neoliberais influenciam a configuração epistemológica dos cursos de formação, 

bem como a composição da profissionalização, com implicações diretas no ser professor e no 

trabalho docente. O novo formato da formação, cujos preceitos eram alicerçados na 

epistemologia da prática, demandou para a profissão docente determinados tipos de 

competências, técnicas e operacionais, as quais pretendiam alinhar adequadamente a função 

social dos professores às exigências impostas pelo capital (MAGALHÃES, 2014).  

Como exemplo, temos que as principais políticas educacionais que abordam a 

formação inicial e continuada de professores e a profissionalização docente estão 

consubstanciadas em várias leis articuladas que em constante diálogo, consubstanciam a 
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profissão docente. Como exemplo, iremos destacar a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 – 

(LDB/96); pareceres do Conselho Nacional de Educação – (CNE); e o atual Plano Nacional 

de Educação – (PNE 2014/2024) e Plano Nacional de Pós-Graduação – (PNPG 2011/2020). 

Esses documentos serão tomados como uma forma de destacar as intenções das políticas 

neoliberais à formação e profissionalização docente, ao trabalho do professor e à qualidade da 

educação, muito embora exista, atualmente, uma série de políticas que deliberam sobre a 

educação. 

Assim entendendo, nosso primeiro exemplo e recorte é a Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB), que rege os Sistemas de Ensino. Ela foi mencionada pela primeira vez na história da 

educação brasileira pela Constituição Federal de 1934, tendo como objetivo possibilitar aos 

sistemas de ensino a aplicação dos princípios educacionais constantes da Constituição 

Federal. A LDB acompanha, obrigatoriamente, as promulgações da Constituição Federal 

vigente em cada período histórico, sendo a LDB/96 consequência do planejamento para a 

educação presente na CF/88. 

A LDB/96 suscitou muita polêmica a partir de sua divulgação, pois se revelou 

contraditória à função social da educação como direito social. A polêmica se justificou pelo 

fato de o texto final da LDB apresentar-se alinhado ao pensamento neoliberal, ignorando todo 

o esforço empreendido por entidades e associações ligadas à educação que participaram na 

construção da LDB para que ela refletisse, de uma perspectiva emancipadora, as demandas 

sociais por uma educação pública e de qualidade. No jogo de forças que envolveu a 

elaboração da LDB/96, de um lado, havia o “mundo vivido” pelos professores e demais 

profissionais da educação, com um projeto educacional distinto daquele voltado para os 

interesses do capital, e, de outro, o “mundo oficial” dos agentes neoliberais, com um projeto 

cujo objetivo era intensificar a formação de mão-de-obra qualificada para o mercado de 

trabalho. A LDB representou a vitória desse último, prevalecendo no projeto educacional o 

golpe neoliberal (BRZEZINSKI, 2010, p.186).  

Demo (2002) afirma que a LDB/96, paradoxalmente, preserva “ranços” e possibilita 

incontestáveis avanços. Os ranços referem-se aos atrasos existentes na esfera da educação, às 

dificuldades encontradas no sistema de educação pública como consequências da inexistência 

de uma indicação oficial acerca das modificações propostas pela LDB, a exemplo das 

questões como a baixa remuneração do profissional da educação e a capacitação inadequada 

dos docentes. Alguns avanços, de acordo com o autor, foi o acesso das camadas populares à 

educação e à garantia da continuidade da democratização da educação.  
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O que se observa na atual LDB é a centralidade atribuída, particularmente, à 

formação e à profissionalização docente, demostrando serem o principal foco de ação 

neoliberal. Segundo Brzezinski (2010), essa centralidade revelou-se ideológica, com o 

objetivo de assegurar uma formação aligeirada e uma subsequente profissionalização que 

respondesse ao mercado capitalista. Para a autora, trata-se de uma centralidade inversa, o que 

acaba resultando na alienação dos professores e num trabalho docente reprodutor da 

Pedagogia da hegemonia (NEVES, 2013). 

Com perfil neoliberal, a LDB/96 menciona em seu texto a criação de Sistemas de 

Avaliação da Educação Brasileira. Para a Educação Básica foi criado no início dos anos 1990 

o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), aprimorado pela Portaria n. 931 de 2005, 

e para o Ensino Superior foi criado o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

(Sinaes) pela Lei n. 10.861 de 2004. De acordo com Assis (2014, p.01), 

 

A avaliação da educação no Brasil tornou-se uma política de Estado a partir 

das reformas, políticas e ações educacionais implantadas desde os anos 

1990. De lá para cá as discussões sobre os problemas educacionais 

brasileiros, tanto da educação básica como da educação superior, vem sendo 

pautadas pela divulgação de informações produzidas pelos processos 

avaliativos implantados, com foco nos exames em larga escala, centralizados 

e padronizados, que focam o rendimento dos estudantes e são expressos por 

índices sob a forma de notas ou conceitos.  

 

A questão do quantitativo na educação se legitimou na década de 1990, quando os 

Sistemas de Avaliação da Educação Brasileira focaram no levantamento de números para 

compor a qualidade para a educação. No entanto, como construído nos capítulos anteriores, o 

tipo de qualidade proposta era a neoliberal, portanto trata-se de uma qualidade hegemônica, 

mercadológica, que valoriza índices quantitativos de resultados. Para compreender essa nossa 

interpretação, tomemos como exemplo o como opera cada um desses sistemas.  

O Saeb, por exemplo, é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O destaque premente nos resultados do Saeb é do Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), um sistema de avaliação em larga escala 

com caráter nacional e aplicação bianual que, por meio de acordos e convênios 

intergovernamentais, têm sido alvo de críticas por parte de professores-pesquisadores da área 

da educação acerca do seu funcionamento, mecanismos, relevância e implicações na política 

educacional brasileira. Com grande campanha midiática, o Ideb passou a significar 

instrumento de medição da qualidade da educação, no qual seus resultados passaram a 

compor os rankings da educação em nível nacional e internacional (ASSIS, 2014).  
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Professores-pesquisadores que conhecem a fundo o Saeb e se dedicam ao estudo da 

temática “avaliação”, com pesquisas e publicações, levantam diversas críticas a esse sistema 

de avaliação. A principal crítica é sobre a incapacidade de se identificar, pela avaliação, se a 

escola está ou não exercendo suas funções sociais, já que esse sistema acaba definindo o que 

deve ser ensinado na educação básica e estabelecendo padrões curriculares. À medida que o 

Saeb se esforça para levantar dados quantitativos e defendê-los como úteis para o progresso 

da educação, ele nega toda complexidade e contradições que constituem o mundo escolar, 

como, por exemplo, as condições dos alunos em permanecer na escola; as condições de 

trabalho para os professores; a importância de a escola cumprir com suas funções sociais etc. 

(ASSIS, 2014).  

No caso dos Sinaes, tem-se o controle da avaliação do ensino superior, e essa 

enfatiza diversas dimensões institucionais, como o “ensino, a pesquisa, a extensão, a 

responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as 

instalações e diversos outros aspectos”. Para alcançar o resultado das avaliações dessas 

dimensões institucionais, o Sinaes utiliza instrumentos como a “auto-avaliação, a avaliação 

externa, a avaliação dos cursos de graduação, informação do censo” e também o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) (ASSIS, 2014, p.02).  

Quando a atual LDB determinou a criação de um sistema de avaliação para o ensino 

superior, seus atos normativos resultaram na funcionalidade da instituição de ensino, 

ocultando normas que deveriam se referir diretamente ao trabalho docente. A exemplo disso, 

trazemos um breve recorte do Decreto nº 2.026 de 1996 que define o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Brasileira: a) indicadores de avaliação do desempenho global do 

sistema de educação superior – analisa as áreas de conhecimento, o tipo e a natureza das IES; 

b) avaliação do desempenho individual das IES – destaca as funções e áreas universitárias; c) 

avaliação do ensino de graduação; d) avaliação da pós-graduação stricto sensu (ASSIS, 2014). 

Podemos perceber que o conteúdo e a forma do referido decreto envolve diretamente os 

professores, pois o caminho que precisa ser percorrido para que as avaliações gerem 

resultados passa pelo trabalho docente.  

O ato normativo acerca da funcionalidade da instituição de ensino incumbido pelo 

Sinaes está relacionado, por exemplo, com a avaliação do desempenho didático dos 

professores realizada pelos discentes, gerando resultados quantitativos do trabalho docente. 

Isso se revela como uma contradição, pois a avaliação do trabalho docente deve envolver 

múltiplas dimensões que vão desde a preparação e elaboração do plano de aula, a gestão da 

sala de aula, a participação no desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão, entre 
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outras ações que impossibilitam a classificação do trabalho docente como positivo ou 

negativo.  

Em relação ao reducionismo do trabalho docente promovido pelas avaliações, 

Sobrinho sustenta a seguinte crítica:  

 

A profissão docente não se reduz a treinamento de estudantes para bons 

desempenhos em provas e exames. A docência tem a ver com 

profissionalização e cidadania, isto é, produção e socialização de 

conhecimentos e formação de sujeitos que possam contribuir para a elevação 

material e cultural da sociedade. Quando os exames nacionais têm excessivo 

peso na elaboração de rankings, eles acabam modelando de cima para baixo 

currículos e métodos de ensino, sem a participação daqueles que são os 

principais responsáveis, no dia-a-dia, pela construção da qualidade educativa 

(SOBRINHO, 2008, p.824).  

 

Quando a avaliação nega o trabalho docente como função social capaz de constituir 

uma identidade social transformadora, nega-se, ao mesmo tempo, a autonomia pedagógica, o 

que resulta na desprofissionalização do professor. Isso significa que sem a participação efetiva 

dos professores na construção e no desenvolvimento do todo que constitui a educação, não há 

meios de se promover a emancipação. Ao mesmo tempo, a melhoria pode até ocorrer, mas no 

sentido da epistemologia da prática, na construção de determinadas categorias reprodutivistas 

do sistema, cuja função é especificamente mecânica, e que, ao final, acaba reforçando um 

padrão de qualidade da educação - a hegemônica. 

No contrafluxo do sistema, em nota online
17

 sobre avaliação, o Sindicato Nacional 

dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN) afirma que, para os 

movimentos sociais e sindicais ligados à defesa da educação pública de qualidade, o Sinaes 

distorce a noção de avaliação da educação, pois, ao invés de avaliar os problemas para superá-

los, ele ranqueia as melhores universidades para beneficiá-las com mais investimentos, 

punindo os cursos e universidades com piores notas. Reduzir a avaliação em índices 

quantitativos apenas reforça a lógica empresarial aplicada à educação em que resultados 

servem para premiar os melhores e punir os piores.  

Podemos perceber com a construção teórica até aqui realizada que as consequências 

dos sistemas de avaliação como o Saeb e o Sinaes reforçam concepções que são fundadas na 

epistemologia da prática, as quais limitam o conhecimento, que fica a serviço dos padrões 

estabelecidos - padrões hegemônicos. Nessa lógica de avaliação, só é possível a construção de 

                                                           
17

 Para matéria na íntegra, acessar: <http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7176> 

(acessado em 03 de março de 2016).  

http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7176
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uma qualidade da educação hegemônica, de caráter mercadológico, reforçada por índices 

quantitativos que colocam a educação nacional sob os holofotes das agências e organismos 

internacionais, os quais buscam controlar a educação dos países dependentes de seus 

financiamentos, tornando-os produtores de um mercado de reserva para o capital. 

O sistema de avaliação da educação básica e do ensino superior instituído pela 

LDB/96 e formalizado pelo Saeb e Sinaes vem adquirindo grande centralidade nas discussões 

sobre a qualidade da educação. Os indicadores quantitativos globais que fornecem estatísticas 

da evolução do sistema educacional são utilizados como parâmetro para identificar problemas 

na formação, na profissionalização, no trabalho docente e na qualidade da educação, no qual 

os principais aspectos ponderados são o controle de pessoal e de aplicação dos recursos 

orçamentários. Essa postura nega a complexidade do trabalho docente, contribuindo com uma 

formação e profissionalização aos moldes neoliberais (CATANI; OLIVEIRA; DOURADO, 

2002).  

Temos que as instituições de ensino que reforçam a formação de profissionais para o 

mercado de trabalho optam pela formação mais rápida e menos onerosa para a instituição, 

promovendo uma formação aligeirada. Na formação de professores que se apoia na 

epistemologia da prática, conforme Magalhães e Souza (2015), ignora-se a indissociabilidade 

entre a teoria e a prática, o que influi na consolidação da identidade docente, esvaziando sua 

função social. Podemos afirmar que o aligeiramento da formação, sustentado pelas políticas 

neoliberais, favorecem a mercantilização e o sucateamento da profissão docente em amplo 

sentido: promovem sua formação inadequada, sua desintelectualização, desprofissionalização 

e alienação. A partir de uma ótica epistemológica, o professor deixa de ser compreendido 

como sujeito social e transformador da realidade; torna-se incapaz de promover a dialética do 

pensamento, perdendo de seu horizonte a possibilidade de emancipação.  

Se, na formação inicial, percebemos forte influência do pensamento neoliberal, 

referendado na LDB/96, na formação continuada dos professores não é diferente. Conforme 

Magalhães e Azevedo (2015, p.31): 

 

Convém ressaltar que, embora a LDB tenha incorporado em seus artigos as 

exigências dos educadores quanto à formação continuada de professores, 

entendemos que essa Lei atende à inspiração neoliberal que possibilita 

pactos conciliatórios entre outros agentes e, assim, [...] está envolta de 

algumas iniciativas, tais como: o empenho em reduzir custos, encargos e 

investimentos públicos, buscando transferi-los e/ou dividi-los com a 

iniciativa privada e organizações não-governamentais. 
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As iniciativas neoliberais, possibilitadas e reforçadas pela LDB, são reveladoras da 

intencionalidade presente nas políticas educacionais para a formação inicial e continuada de 

professores; entendemos que tais iniciativas procuram promover uma formação voltada para 

servir ao mercado de trabalho, conforme já explicamos. 

Na mesma linha de raciocínio, Gatti (2008, p.58) reforça a crítica da intencionalidade 

das políticas para a formação continuada presente na LDB: 

 

Muitas das iniciativas públicas de formação continuada no setor educacional 

adquiriram, então, a feição de programas compensatórios e não propriamente 

de atualização e aprofundamento em avanços do conhecimento, sendo 

realizados com a finalidade de suprir aspectos da má-formação anterior, 

alterando o propósito inicial dessa educação – posto nas discussões 

internacionais –, que seria o aprimoramento de profissionais nos avanços, 

renovações e inovações de suas áreas, dando sustentação à sua criatividade 

pessoal e à de grupos profissionais, em função dos rearranjos nas produções 

científicas, técnicas e culturais. 

 

Pode-se afirmar, a partir da autora que o projeto para a formação inicial e continuada 

presente na LDB/96 sustenta a epistemologia da prática, que, por sua vez, sustenta o 

esvaziamento da formação docente, desprovendo-a de consciência política e crítica.  

A constante presença neoliberal nas políticas educacionais voltadas para a formação 

de professores continuou a sustentar as políticas posteriores à LDB. Entre essas, identificados 

como importante mecanismo legal são os pareceres emitidos pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), que tratam da formação de professores. Os pareceres que instituem as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores, como o Parecer CNE/CP 

27/2001, trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.  

Em linhas gerais, o CNE é um órgão colegiado integrante do Ministério da Educação 

(MEC), criado com o objetivo de colaborar na formação da política nacional de educação e de 

exercer atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao ministro da Educação. 

Quando o CNE emite pareceres, particularmente sobre a formação de professores, há a 

obrigatoriedade de consonância entre as políticas, ou seja, os pareceres emitidos após a 

promulgação da LDB de 1996 devem estar em plena sintonia com os objetivos da lei maior, o 

que afirma a continuidade do perfil neoliberal nas políticas educacionais. Conforme Annes 

(2014), no conjunto dos documentos pertencentes ao CNE, tem-se a defesa da formação de 

um professor técnico, assegurada nos cursos de curta duração, sobretudo em instituições 



81 
 

particulares, como prevê a LDB, cujos parâmetros refletem e reproduzem os discursos 

neoliberais.  

Assim como a LDB, os pareceres do CNE promovem a desarticulação entre teoria e 

prática nos cursos de formação de professores, e seguem as mesmas diretrizes, ou seja, 

sustentam o discurso das competências necessárias para formar o professor “para atuação 

profissional”. No Parecer CNE/CP 27/2001 fica claro o projeto de formação de professores, a 

partir do currículo proposto:  

 

Conceber e organizar um curso de formação de professores implica: a) 

definir o conjunto de competências necessárias à atuação profissional; b) 

tomá-las como norteadoras tanto da proposta pedagógica, em especial do 

currículo e da avaliação, quanto da organização institucional e da gestão da 

escola de formação (BRASIL, 2001, p.36).  

 

Entendemos que o Parecer CNE/CP 27/2001 promove a defesa de um projeto de 

formação sustentado na epistemologia da prática – que busca a construção de competências 

que materializam o professor “expert”, técnico, prático, flexível, competente. Nossa crítica 

mostra que no parecer não há qualquer referência à necessária formação teórica sólida dos 

professores no contexto da universidade pública e não há a defesa da indissociabilidade entre 

teoria e prática, aspectos que tendem a contribuir, sistematicamente, com a manutenção da 

hegemonia dominante (MAGALHÃES, 2014), agravando os problemas no campo da 

formação docente.  

Entendemos que as políticas educacionais, quando não expressam preocupações com 

uma formação de professores com base teórica sólida, o que exige comprometer-se com a 

indissociabilidade entre teoria e prática, obstaculizam ao professor compreender seu papel 

social na luta de classes e na luta contra a desigualdade social de acesso à educação. Assim 

sendo, os cursos de formação de professores orientados por essas políticas colaboram com os 

objetivos neoliberais, mostram-se aligeirados e voltados somente aos interesses do mercado.  

Seguindo a mesma lógica política e ideológica, a formação de professores também 

está presente no Plano Nacional de Educação (PNE). O atual plano determina diretrizes, 

metas e estratégias para a política educacional dos próximos dez anos, tendo-se iniciado em 

2014. O documento é constituído por 20 metas, sendo as metas 15 e 16 diretamente ligadas à 

formação dos professores. A meta 15 do PNE, por exemplo, legisla sobre a formação inicial 

do professor da educação básica e subsequentes níveis, estabelecendo o seguinte: 

 



82 
 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, 

política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os 

incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação 

básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam (BRASIL, 2014, p.48).  

 

Como observado por Souza e Magalhães (2014), o PNE/2014-2024 resgata a 

LDB/1996 para reforçar a formação do professor nos moldes neoliberais, fortalecendo uma 

formação sustentada novamente na epistemologia da prática. Essa epistemologia, conforme 

discutem, destaca que o modelo de formação docente deve pautar-se na valorização da 

experiência prática, retomando a lógica de valorização dos saberes da experiência em detri-

mento da sólida formação teórica, meio e fim para se pensar a prática de forma dialética.  

A profissionalização docente também está presente no PNE/2014, como referenda a 

meta 16 do documento: 

 

Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e 

garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação 

continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas 

e contextualizações dos sistemas de ensino (BRASIL, 2014, p.51). 
 

Para Souza e Magalhães (2014) há uma contradição na meta 16 do PNE/2014, 

sobretudo quando prevê a formação continuada de 50% dos professores em exercício em 

cursos de pós-graduação stricto sensu, uma vez que o número de vagas disponíveis nos 

programas de pós-graduação não é equivalente ao número de professores que precisam dessa 

formação. A meta 16 ainda revela outra contradição quando visa à formação continuada do 

professor em cursos de pós-graduação: percebe-se grande ênfase de formação continuada 

sustentada pelos programas elencados no portal online do MEC, porém tais cursos não são de 

pós-graduação, mas sim cursos de aperfeiçoamento de curta duração.  

No portal online do MEC há uma página que elenca todos os programas de formação 

continuada para professores em exercício, sendo eles: Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (Pnaic); ProInfantil; Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica (Parfor); Proinfo Integrado; e-Proinfo; Pró-letramento; Gestar II; Rede Nacional de 

Formação Continuada de Professores
18

. As intencionalidades dessas políticas educacionais 

                                                           
18

 Para informações sobre o objetivo de cada programa, acessar: <http://portal.mec.gov.br/formacao> 

(acessado em 25 de novembro de 2015).  
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para a formação continuada estão para muito além da singularidade de melhorar o trabalho 

docente, são formas de acompanhar o atendimento às demandas neoliberais para a educação e 

às mudanças econômicas do país, assim como se tem revelado nas demais políticas 

educacionais.  

Ainda tratando da formação continuada do professor, em nível stricto sensu, 

lembremos que a pós-graduação também é submetida a uma política neoliberal de avaliação, 

o que interfere diretamente na formação docente ali promovida. Ocorre o mesmo que 

acontece na educação básica, com o Saeb e com o ensino superior com o Sinaes: as políticas 

de avaliação regulada e fomentada pela agência Capes fazem com que a formação em nível de 

pós-graduação acompanhe as demandas ideológicas externas dos Organismos Internacionais. 

Sua avaliação tem como principal objetivo compor os rankings das avaliações em vez de 

realizar levantamentos qualitativos sociais que de fato poderiam contribuir com o avanço da 

educação.  

A realidade da pós-graduação em nível stricto sensu, no Brasil, sustenta processos de 

avaliação baseados na cultura de produtividade, na qual a meta principal é formar números de 

professores que atendam, novamente, à lógica mercadológica aplicada à educação. Entretanto, 

é notável que mesmo com tantas demandas, ainda se faz presente a resistência no âmbito da 

pós-graduação; ela existe e persiste muitas vezes materializada com os resultados das 

pesquisas desenvolvidas, ou no trabalho docente de professores com identidade e perspectiva 

contra-hegemônica, com formação e diálogos acerca das intencionalidades das políticas 

educacionais e até mesmo com manifestações de apoio
19

 contra políticas locais, regionais e 

nacionais que ameaçam a educação como um direito social.  

A dinâmica de avaliação da pós-graduação é decididamente uma estratégia do 

neoliberalismo de Terceira Via que se introduziu no campo da produção acadêmica, sobretudo 

a partir da década de 1990, quando houve a expansão considerável da pós-graduação 
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 É de estrema importância citar o atual cenário da Escola Pública do Estado de Goiás. O governo tucano 

(PSDB) está empenhando todos os esforços para privatização da gestão da escola pública por meio das 

Organizações Sociais (OS) e por meio da transferência administrativa para as Escolas Militares, ações políticas 

que substituem o trabalho pedagógico da direção, coordenação e trabalho docente por gerência externa ao 

coletivo das escolas e até do sistema de educação. A escola pública gerida por Organizações Sociais passa a 

obedecer à lógica do mercado, na qual a eficiência substitui a pedagogia (ciência que trata da educação dos 

jovens, que estuda os problemas relacionados com o seu desenvolvimento como um todo). A exemplo da 

resistência, o Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da UFG juntamente com seus estudantes e 

professores se posicionaram contra essa política para a educação pública do Estado de Goiás, que teve como 

consequência a revogação do projeto pelo Ministério Público do Estado de Goiás. Tal ação foi efetivada devido à 

resistência desses e de outros representantes da escola pública goiana e de setores da sociedade. Em que pese a 

decisão do Ministério Público, a resistência deve continuar, pois o governo tem executado estratégias para 

implantação de seu projeto educacional com aplicação de altas somas de recursos em propaganda e em viagens 

internacionais de técnicos da Secretaria de Educação para “formação intelectual” do quadro. 
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brasileira, reforçando as ideias sobre a necessidade de controle quantitativo da produção do 

conhecimento. Ideias que são reforçadas atualmente pela política de avaliação e 

financiamento das agências, sobretudo da Capes.  

Destacamos que essa política originou grande insatisfação entre os pesquisadores que 

atuam na resistência ao sistema, os quais passaram a questionar o que se determina como 

objetivos da pós-graduação no Brasil, para a produção do conhecimento, e finalmente para a 

concepção de qualidade defendida. Essa resistência levou-os a se posicionar frontalmente 

contra a lógica do mercado introduzida no campo, que se revelou na avaliação quantitativa e 

na adoção de critérios meritocráticos no campo da pós-graduação.  

Um dos argumentos dessa resistência é que a busca pelos resultados induzida nas 

avaliações gera um recuo teórico com empobrecimento epistemológico referente à produção 

do conhecimento (SOUZA; MAGALHÃES, 2014) e reforça uma concepção de qualidade 

essencialmente mercadológica, considerando que o padrão de qualidade exigido pela Capes 

para os programas de pós-graduação está diretamente relacionado com a questão da avaliação. 

Dando ênfase à conclusão de Souza e Magalhães (2014), destacamos a concepção de 

qualidade da Capes: 

 

A Avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação, na forma como foi 

estabelecida a partir de 1998, é orientada pela Diretoria de Avaliação/Capes 

e realizada com a participação da comunidade acadêmico-científica por meio 

de consultores ad hoc. A avaliação é atividade essencial para assegurar e 

manter a qualidade dos cursos de Mestrado e Doutorado no país (BRASIL - 

PORTAL CAPES, 2015, grifo nosso). 

 

A qualidade mencionada acima revela-se hegemônica quando direciona os cursos de 

pós-graduação para atender às exigências do mercado. Isso é perceptível quando a própria 

Capes afirma que, para assegurar os padrões de qualidade, utiliza-se a avaliação quantitativa. 

Porém, os índices que tal avaliação produz não podem representar efetivamente o que ocorre 

na pós-graduação brasileira, uma vez que os mesmos não levam em conta as condições 

efetivas de trabalho, as diretrizes institucionais, as exigências postas ao corpo docente e à 

produção do conhecimento. O que temos é que a formação stricto sensu é regulada a partir de 

avaliações quantitativas, evidenciando contradições, que, de acordo com Severino (2003, 

p.04),  

 

ainda enfrenta muitos problemas, não só de ordem epistemológica, mas 

também de ordem política. Tal situação cobra de todos uma permanente 

postura de vigilância crítica de seu desempenho acadêmico-científico, bem 



85 
 

como de sua gestão administrativa e política, até pelo fato de não se tratar de 

um segmento isolado e isolável do sistema mais amplo da educação 

nacional. 

 

A vigilância crítica dos programas de pós-graduação sobre a qual alerta o autor é 

ainda mais difícil de ser exercida em função da considerável expansão quantitativa dos cursos 

após os anos 1990. Em pesquisas publicadas por André (2009; 2011), houve um crescimento 

acelerado dos programas de pós-graduação; por exemplo, no ano de 2003 eram 58 programas 

de pós-graduação em educação (PPGE), em 2007 os PPGE’s somavam 73
20

, afetando 

diretamente o campo da Educação. Esse crescimento instrumentalizou a aplicação mecânica 

de técnicas e procedimentos no campo, impondo características que contribuem com a 

tendência da política dominante e manutenção do status quo, ou seja, submissa aos interesses 

do mercado. 

Compactuando com essa realidade de expansão, o Plano Nacional de Pós-Graduação 

(PNPG), publicado em 2010, prevê o desenvolvimento de ações e estratégias para a pós-

graduação brasileira no período de 10 anos (2011/2020). Uma das estratégias mais polêmicas 

deste documento é a extinção dos cursos de mestrado por meio da unificação da pós-

graduação em curso de doutorado (SIQUEIRA, 2014), conforme se pode ler no trecho do 

documento:  

 

A Capes, que cuida dos cursos de pós-graduação, recebeu novas atribuições 

com a criação das Diretorias de Educação Básica e tem condições de 

comandar os esforços para consecução dessa tarefa. A interação mais 

definitiva com a educação básica é uma maneira de reforçar a aproximação 

do SNPG com os interesses da sociedade. Outra inflexão importante será 

sinalizar e estimular o sistema para a entrada única em programas de 

doutorado, à semelhança do que se passa mundo afora, levando à inclusão do 

mestrado acadêmico no doutorado, sabendo-se que o mestrado acadêmico 

ainda cumpre um importante papel em muitas instituições, em várias áreas 

do conhecimento e em diferentes regiões do país, respondendo pela maior 

parte dos matriculados e dos titulados. Todavia, a meta é introduzir o ciclo 

completo, que é o doutorado (BRASIL, 2011, p.21). 

 

A perspectiva do PNPG atual reforça a produção do conhecimento voltada para o 

desenvolvimento e potencialidades do capital, uma vez que essa ação, ao extinguir os cursos 

de mestrado, reduzirá a produção do conhecimento resultante das pesquisas, reduzindo 

também os financiamentos destinados aos programas. Ainda se ressalta no corpo do 
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 Atualmente, no ano de 2016, há 154 Programas de Pós-Graduação em Educação com status “em 

funcionamento”. Dados retirados na plataforma Sucupira, banco de dados gerenciado pela Capes. Disponível 

em: https://sucupira.Capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/listaPrograma.jsf - acessado em 

28 de fevereiro de 2016.   
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documento que os programas que não se adequarem às estratégias poderão ser 

descredenciados da Capes. “Assim, os programas que se adequarem a estas prerrogativas, 

provavelmente, terão avaliações mais positivas do que aqueles que mantiverem sua atuação 

no modelo atual” (SIQUEIRA, 2014, p.110). 

Da mesma forma como ocorre na pós-graduação, as políticas neoliberais estendem-se 

para o trabalho docente no Ensino Superior, o qual também é regido nos moldes das 

avaliações quantitativas, isto é, nos moldes da competitividade. Precisamos entender que as 

demandas neoliberais para os cursos stricto sensu perpetuam a crença de que, para ser 

docente, basta o ter o domínio do conteúdo; no caso do ensino superior, passa-se a entender 

que basta ser um bom pesquisador para ser um ótimo professor. Essa perspectiva está 

relacionada às demandas decorrentes da conjuntura socioeconômica, que exige profissionais 

cada vez mais qualificados, diga-se que dominem o conteúdo específico de sua área e com 

perfis mais flexíveis, associando ensino e pesquisa, destacando seu caráter mais cultural que 

profissional. Efetivamente, esse perfil que vem da pós-graduação e invade o ensino superior 

distancia-se das necessidades postas à docência universitária dialógica, conforme proposto por 

Freire. 

Em larga escala, temos que as políticas e diretrizes para a formação docente 

desarticulam a universidade como lócus de formação. Neves (2013, p.10) afirma que esse 

processo acontece em função de várias razões, mas, sobretudo, por que: 

 

[...] o neoliberalismo se instala no país com a educação superior já bastante 

privatizada. Em 1990, 62,42% da matrícula nesse nível de ensino se 

localizavam em instituições privadas (BRASIL, 2001). As diferenças na 

estrutura e funcionamento das instituições privadas e nas condições de 

efetivação das práticas político-pedagógicas entre as instituições superiores 

públicas e privadas propiciavam e propiciam ainda formações distintas 

nessas instituições escolares, com consequências dramáticas para a formação 

das novas gerações de educadores, especialmente quanto à capacidade de 

construir autonomamente a sua concepção de mundo e discernir sobre a 

natureza de projetos societários e de sociabilidade.  

 

A realidade exposta por Neves confirma novamente a disparidade existente entre 

formação na universidade pública e formação nas instituições privadas. Entendemos que, 

quando se tem uma formação que é referendada na epistemologia da prática em decorrência 

das determinações políticas, a consequência é uma formação reduzida a conteúdos e saberes 

puramente práticos. No caso da formação de professores, o que se produz é um professor 

técnico, acrítico, com carência de teoria em sua formação (MAGALHÃES; SOUZA, 2015). E 

ainda, distancia-se o professor do ser “uma pessoa que se constrói nas relações que estabelece 
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com os outros que lhe são significativos, com a história social que o permeia e com sua 

própria história”, conforme anunciou Isaia (2000, p. 21). Portanto, afasta-se o professor de ser 

o produtor de conhecimentos e de entender a formação como um processo complexo, 

relacional e multidimensional. 

Cunha (2009, p.84) acrescenta que:  

 

[...] ser professor não é tarefa para neófitos, pois a multiplicidade de saberes e 

conhecimentos, que estão em jogo na sua formação, exigem uma dimensão de 

totalidade, que se distancia da lógica das especialidades, tão cara a muitas outras 

profissões, na organização taylorista do mundo do trabalho. Nelas, sabe-se cada vez 

mais de cada vez menos. Fogem dessa lógica as relações entre múltiplas dimensões e o 

objeto de estudo e de trabalho se fraciona. Se esse modelo serve para algumas 

profissões de naturezas diversas, distancia-se, certamente, da docência e das atividades 

profissionais dos educadores, pois a sua complexidade não abre mão da dimensão da 

totalidade. Mesmo que seja factível a dedicação a um determinado campo de 

conhecimento, o exercício da docência exige múltiplos saberes que precisam ser 

apropriados e compreendidos em suas relações [...]. 

 

A autora expõe o imbricado do campo em que se encontra o docente do ensino 

superior em suas identidades, e reconhece que o “ser professor” traduz uma realidade 

vivenciada na prática pelos diversos ramos das ciências que encontram em seus quadros os 

diferentes sujeitos, cujas diferentes formações teórica e pedagógica os colocam na condição 

de atores sociais no exercício da prática educativa refletida na educação superior. 

As intenções presentes nas políticas educacionais neoliberais para a formação inicial 

e continuada de professores, conforme nossa interpretação, sustentam os marcos do 

capitalismo, para os quais a formação inicial e continuada deve ser aligeirada e alienante, ou 

seja, preparar o professor com o consenso ideológico para o exercício da Pedagogia da 

Hegemonia (NEVES, 2013). Entretanto, por mais que as demandas sustentem a mesma 

ideologia, a contradição se faz presente, impedindo que as ações neoliberais alcancem a 

totalidade da formação, da profissionalização e da educação, pois há lutas e resistências que 

contribuem com um novo perfil de formação que influencia na qualidade social para a 

educação.  

As políticas educacionais são elaboradas para defender interesses capitalistas através 

de acordos estabelecidos com Organismos Internacionais, tais como UNESCO, UNICEF, 

Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, entre outros (SCALCON, 

2008). É importante esclarecer que os acordos estabelecidos com os OI são voltados para os 

países da América Latina (lembrando que Cuba excetua-se desses acordos), e que as 
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demandas associam a formação, a profissionalização e o trabalho docente à concepção de 

qualidade hegemônica.  

Os acordos que envolvem esses Organismos Internacionais foram fortalecidos na 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien/Tailândia, 1990; 

Fórum Mundial de Educação, realizado em Dakar/Senegal, 2000; Proyecto Principal de 

Educación en América Latina y el Caribe (PRELAC), Primeira Reunião Intergovernamental 

realizada em Havana/Cuba, 2002. Essas sustentaram o discurso de capacitação e qualificação 

dos professores, influenciando a política de Estado implementada por meio de “medidas como 

formação continuada, incentivos à docência, exames para ingresso na carreira, avaliação de 

desempenho atrelada à remuneração, exames de certificação de competências, vinculando-se, 

portanto, à discussão sobre carreira e valorização do magistério” (SHIROMA; 

EVANGELISTA, 2010, p.01).  

A formação e o posterior investimento na profissionalização foram sustentados pelo 

projeto PRELAC, que mais recentemente atribuiu ao docente a tarefa de melhorar a qualidade 

da educação, designando-lhes aspectos funcionalistas, amparados pelo falso discurso de 

melhoramento da sociedade (SHIROMA; EVANGELISTA, 2010). Conforme essas autoras, 

em artigo publicado em 2004, esse falso discurso constituiu-se em slogan para sustentar as 

reformas educacionais, lançando mão de conceitos-chave como: competência, habilidade, 

autonomia, flexibilidade, descentralização, competitividade, equidade, sociedade do 

conhecimento, conceitos que justificam as reformas educacionais alinhadas ao pensamento 

neoliberal. São palavras utilizadas pelo neoliberalismo e disseminadas para a sociedade com 

um novo alvo: a profissionalização docente.  

Nesse sentido, a profissionalização docente ganha notoriedade nas políticas porque 

dão ênfase ao slogan sobre profissionalizar os professores com “conhecimentos 

especializados”, na busca de “capacitação e qualificação” com o objetivo de elevar a 

qualidade do ensino e da educação da América Latina. A noção de profissional presente nos 

discursos e documentos das políticas educacionais foi desenvolvida a partir da racionalidade 

técnica, complementada pelos conceitos de “competência, eficiência, qualidade, autonomia, 

responsabilidade, accountability e avaliação” (SHIROMA; EVANGELISTA, 2010, p.01). 

Sendo assim, a política neoliberal dos anos 1990 redefiniu a formação e a profissionalização 

docente por meio de programas compensatórios, gerando um professor individualizado e 

isolado para desenvolver o seu trabalho em todos os níveis de ensino (da educação básica ao 

ensino superior).  
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As políticas compensatórias influenciam, direta e negativamente, a questão salarial 

do professor, sendo a remuneração estabelecida de acordo com suas competências e 

performances. Esse modelo de remuneração promove e justifica as diferenças salariais a partir 

de características individuais do professor, dificultando, sem precedência, a discussão sobre 

sua função social baseada na coletividade. “A competição por bônus, pautada em indicadores 

quantitativos, corrói a solidariedade da categoria” (SHIROMA; EVANGELISTA, 2010, 

p.02), instituindo e fortalecendo a concorrência entre os professores. 

A política de profissionalização presente nas reuniões internacionais passa a ser 

definida entre os autores com posicionamento crítico como política de 

“desprofissionalização”, pois, em seu âmago, tal política resulta negativa para o professor, 

fazendo que, quanto mais “eficiência técnica” ele detiver, mais fragilizado politicamente ele 

se tornará; movimento que envolve um débil currículo de formação que direciona a 

profissionalização e o trabalho docente para um processo de “desintelectualidade” 

(SHIROMA; EVANGELISTA, 2010; MAGALHÃES, 2014).  

As demandas atribuídas ao trabalho docente nas políticas educacionais de formação e 

profissionalização geraram um professor de “novo tipo”, submetido à missão oculta de 

perpetuar a ideologia dominante. A ideia mestra é formar sujeitos que ajudem a aumentar a 

produtividade do trabalho racionalizado e a socializar a política neoliberal no âmbito 

educacional, como atores da consolidação da hegemonia pela disseminação de ideias, valores 

e práticas, mantendo o status quo. Toda essa estrutura ideológica foi sustentada e orientada 

para implantar e fortalecer a nova Pedagogia da Hegemonia (NEVES, 2013). 

De acordo com Magalhães (2014, p.03): 

 

O ineditismo dessa política que favorece uma pedagogia da hegemonia e a 

precocidade de sua concretização gerou uma política de certificação no 

campo da formação docente que revelava uma dimensão praticista, 

fundamentada em técnicas do aprender a fazer. Era uma estratégia 

facilitadora na formação inicial dos professores que deslocou a perspectiva 

da aquisição de conhecimentos para a de desenvolvimento das competências, 

contribuindo para a fragilização e fragmentação da formação do professor.  

 

Podemos concluir que a formação, a profissionalização e o trabalho docente serviram 

de estratégia para a afirmação dos projetos político-sociais, comandados pela política de 

Terceira Via do neoliberalismo. O perfil neoliberal de formação e profissionalização 

influenciou significativamente o ser professor da década de 2000, fazendo dele um “tipo” de 

professor que deve acompanhar os avanços tecnológicos, bem como continuar perpetuando o 
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consenso hegemônico através da pedagogia da hegemonia (NEVES, 2013). Diante dessa 

realidade, a profissão docente foi cooptada a contribuir com a ideologia dominante presente 

nos projetos de formação e profissionalização para a AL, servindo de instrumento para a 

propagação do consenso hegemônico, aspecto observado, particularmente, no Brasil. 

Interpretamos que no projeto da política de Terceira Via, a formação e a 

profissionalização docente decorrente das políticas de formação, que sucateiam a profissão 

docente, são aligeiradas e barateadas. O projeto formativo pautado no discurso de “nova” 

formação intencionou formar o professor intelectual orgânico para disseminar discursos e 

práticas neoliberais. Pode-se dizer que as políticas de formação e de profissionalização 

tomaram como base epistemológica a epistemologia da prática na formação, o que negou a 

indissociabilidade entre teorias e práticas, inerentes à profissão docente, como também 

alteram a ontologia do ser professor, uma vez que destitui o trabalho como categoria essencial 

da formação do professor como sujeito social. Com isso, perverteu-se o direito de formar um 

professor social voltado ao bem comum, agente político de transformações (NEVES, 2013).  

Concluímos que as alterações iniciadas nos cursos de formação e reforçadas na 

profissionalização culminaram na responsabilização do professor pela qualidade da educação 

a ser alcançada por uma prática em sala de aula eficaz ao “fazer mais com menos”. Nesse 

sentido, a ontologia do professor é modificada para “gestor habilidoso”, ao tornar-se o 

professor competente, ao otimizar a redução de gastos e viabilizar parcerias com a 

comunidade e/ou empresas com “desejo” de investimento social, características que vão ao 

encontro da política de Terceira Via do neoliberalismo (NEVES, 2013).  

 

 

3.1.1 O professor: objeto das avaliações e dos slogans 

 

As políticas educacionais neoliberais não expressam suas reais intencionalidades 

ideológicas; compreendê-las significa desmistificar seus objetivos, que, em sua maioria, 

revelam-se compensatórias. “Propor nos documentos o que não se efetivará na prática é a 

‘grande jogada’ dessa política” (SHIROMA, 2003, p.15). No caso dos professores, a 

avaliação de desempenho docente (ADD) presente no país é um modelo de política 

compensatória criada para o trabalho docente a partir dos encontros que aconteceram ao longo 

dos anos 1990 e 2000 sob o patrocínio principal do BM. A ADD foi implementada na 

educação latino-americana a partir das discussões realizadas no Fórum Mundial de Educação 

(2000), no qual o principal objetivo foi o cumprimento das metas estabelecidas para os países 
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da AL no prazo de 15 anos (SHIROMA; SCHNEIDER, 2013), sendo as metas: estimular o 

cuidado e desenvolvimento com a educação infantil; universalizar o ensino primário, 

obrigatório e gratuito; promover aprendizagem teórica e prática em benefício dos jovens e 

adultos; reduzir para metade o número de analfabetos; suprimir a disparidade de 2005 entre 

meninos e meninas e alcançar a igualdade em 2015; melhorar a qualidade da educação 

(tradução nossa
21

). 

A formação, profissionalização e o trabalho docente na ADD foram colocados sob a 

base da meritocracia, na qual a racionalização de custos e recursos com os cursos de formação 

inicial e continuada foram adequados aos padrões de competência – conforme já exposto. O 

professor, no exercício de sua profissão, passou a ser remunerado de acordo com seu 

desempenho, podendo receber bonificação ou até mesmo punição.  

 

Os consultores propuseram, entre outros aspectos, a criação de um sistema 

de avaliação docente no Brasil por meio do qual seriam projetados objetivos 

individuais anuais de desempenho, para orientar melhorias na prática de 

ensino, e avaliação periódica, com propósito de progressão na carreira. Para 

os professores mal avaliados, os autores recomendavam punições, indicando, 

por sua vez, que o reconhecimento e a recompensa aos professores 

“eficazes” motivariam aqueles e os demais a reproduzir o modelo docente 

premiado (SHIROMA; SCHNEIDER, 2013, p.93).  

 

Essa política compensatória para o trabalho docente também influenciou a ontologia 

do professor, sendo essa modificada de “sujeito social” para “sujeito de resultados”, a quem 

compete desenvolver trabalho de acordo com as demandas meritocráticas e competitivas e 

assumir a responsabilidade pelo fracasso da educação.  

As demandas neoliberais para a elevação da qualidade da educação, além de serem 

efetivadas por meio da ADD, são disseminadas através dos slogans educacionais, 

disseminados em toda sociedade civil para o consentimento do termo. Para compreender o 

uso do termo “slogans”, explicita-se a teorização de Shiroma e Santos (2014, p.22). 

 

Gramsci (1989) ressaltou a importância da linguagem e da repetição 

cotidiana para a produção da hegemonia. De fato, o uso cotidiano de alguns 

conceitos pode dar a falsa impressão de que são naturais e inevitáveis, que 

constituem o fazer cotidiano e, com isso, gerar a conformação. 

 

                                                           
21

 Original: fomentar el cuidado, desarrollo y educación de la primera infancia; universalizar la enseñanza 

primaria, obligatoria e gratuita; promover el apredinzaje teórico e practico en beneficio de los jóvenes y 

adultos; reducir a la mitad el número de analfabetos; suprimir la disparidade em 2005 entre niños y niñas y 

lograr la igualdad en 2015; mejorar la calidad de la educación. 
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Nessa lógica, a sociedade civil passa a entender os slogans educacionais de acordo 

com o que é divulgado, sem ideia de outros conteúdos e sentidos que o termo carrega. O 

termo passa a assumir um sentido unívoco, consensuado por toda a sociedade, de forma a ser 

assimilado facilmente pelas pessoas comuns. Contreras, citado por Shiroma e Santos (2014, p. 

27) exemplifica: 

 

Tomemos o exemplo da qualidade da educação. Atualmente, todo programa, 

toda política, toda pesquisa, toda reivindicação educativa é feita em nome da 

qualidade. É evidente que todos estão de acordo com tal inspiração. 

Contudo, citá-la sem mais nem menos, é às vezes um recurso para não 

defini-la, ou seja, para não esclarecer em que consiste, que aspirações traduz. 

Remeter à expressão ‘qualidade da educação’, em vez de explicitar seus 

diversos conteúdos e significados para diferentes pessoas e em diferentes 

posições ideológicas, é uma forma de pressionar um consenso sem permitir 

discussão.  

 

Os slogans são propagados com uma “aura positiva” e intencionalmente utilizados 

em excesso para legitimar a conformação na sociedade. Contraditoriamente, a partir da 

perspectiva contra-hegemônica, afirma-se que os interesses neoliberais são antagônicos com 

os princípios da educação social, na qual a educação pública é voltada para a formação 

intelectual, moral e ética dos sujeitos, para que possam se inserir no coletivo da sociedade em 

defesa do bem comum e da distribuição igualitária desse bem. Dessa forma, a política 

neoliberal harmoniza seus interesses através da disseminação dos slogans, não permitindo a 

discussão das consequências dessas políticas e, ao final, gera no professor a responsabilização 

de seu desempenho, anulando sua função social, bem como a função social da escola e dos 

sujeitos.    

As ações das avaliações de desempenho docente e o significado ideológico da 

utilização de slogans mostram as intencionalidades não declaradas e obscuras das políticas 

educacionais, elevando a importância do professor no discurso ideológico dirigido à 

sociedade, mas praticando arbitrariedades em relação à categoria docente. Alguns exemplos 

de slogan educacional no Brasil: “Seja um professor”, divulgado no portal online do MEC em 

2013, acompanhado da convocatória “Venha construir um Brasil mais desenvolvido, mais 

justo, com oportunidades para todos! Seja um professor!” (EVANGELISTA; TRICHES, 

2014, p. 48). Outro slogan é o “Todos pela Educação”, amplamente divulgado em 2006, 

também seguindo a mesma lógica de desvalorização para a educação e para o trabalho 

docente através das políticas educacionais. Nas últimas décadas, o discurso de eficácia, 

tomado emprestado do discurso empresarial, tem sido intencionalmente articulado com o 
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campo educacional, envolvendo a comunidade escolar e civil por meio do discurso de 

colaboração e responsabilidade para uma pseudo-solução dos problemas educacionais 

(SHIROMA; SANTOS, 2014).  

Entretanto, é importante ressaltar que as intenções do slogan “Todos pela Educação” 

é uma cooptação de ideias e ideais pensadas por professores ativistas dos anos 1980. Tais 

professores, realmente preocupados com os rumos da educação, assumiram a defesa da 

educação pública e conclamaram toda a sociedade para encampar a luta. Mas suas 

reivindicações eram outras; defendiam a autonomia do professor, a participação da 

comunidade escolar em decisões que afetam o bom funcionamento da escola e a gestão 

democrática (SHIROMA; SANTOS, 2014). Ou seja, o “todos pela educação” daqueles 

ativistas era o todos em defesa de uma educação pública, democrática e voltada para os 

interesses da classe trabalhadora.  

A ADD e os exemplos de slogans aqui trazidos são associados às políticas de 

“qualidade total” para a educação, ou seja, qualidade hegemônica. Como já destacado em 

capítulos anteriores, essa qualidade foi construída a partir do modelo de administração para 

empresas, tendo como principal objetivo racionalizar os recursos para a educação. Esse tipo 

de qualidade na administração capitalista é: 

 

concebida para dar conta das questões relacionadas à eficiência interna e ao 

controle do trabalho alheio na empresa produtora de bens ou serviços, tendo 

como escopo servir à apropriação do excedente, pela dominação do 

trabalhador. Disso decorre a impropriedade de sua aplicação em intuição 

cujos fins dizem respeito à constituição de sujeitos, como é o caso da escola. 

Isto porque os objetivos que se buscam na empresa capitalista não são 

apenas diferentes, mas antagônicos aos buscados na escola (PARO, 1999, p. 

01, grifo do autor). 

 

A “qualidade total” proporciona efeitos nocivos para a educação e, 

consequentemente, para o trabalho docente. Nesse sentido, as políticas consideram o trabalho 

docente como uma gerência interpessoal, o que resulta incapaz de obter resultados positivos 

para os sujeitos envolvidos. 

Os resultados das Avaliações de Desempenho Docente, a circulação dos slogans e 

demais efetivações das políticas educacionais neoliberais objetivam convencer a sociedade 

que o desenvolvimento econômico do país depende unicamente da educação, culpabilizando 

os sujeitos da estrutura educacional, principalmente o professor, pela má qualidade divulgada 

nos rankings nacionais e internacionais. 
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Concluímos que a influência externa para o campo educacional coordenada por 

organismos internacionais marcou a década de 1960 com os acordos MEC/USAID. Após os 

anos de militarismo, nos anos 90, o desenvolvimento político e econômico dos países da 

América Latina ficou a cargo do neoliberalismo, política que atuou diretamente na educação 

dos países latinos. Nesse contexto, a formação, a profissionalização e o trabalho docente 

ganharam centralidade nos debates, projetos e políticas educacionais sob a justificativa de 

melhorar a qualidade da educação dos países com vistas a alavancar o poder econômico dos 

mesmos. 

No caso particular do Brasil, a LDB/1996 restou escrita para contribuir com as 

demandas externas. No campo da formação, consolidou ao futuro professor uma formação 

aligeirada e sustentada nas bases ideológicas do capitalismo, o que se verificou também nas 

políticas posteriores, como o CNE, o PNE e o PNPG. Essa formação, assentada na 

epistemologia da prática, foi o destaque dos cursos de formação em instituições privadas e a 

distância, formação que nega ao trabalho docente suas devidas funções e identidade sociais. 

As funções sociais do professor se mantiveram como resistência a esse tipo de formação 

imposta pelo capital, sendo que as principais lutas se sustentaram no âmbito da universidade 

pública por uma educação fundamentada noutra epistemologia, a da práxis.  

O movimento político e social que configurou a formação e a profissionalização 

docente nos moldes neoliberais tinha em meta a construção de um professorado de “novo 

tipo”, com novas atribuições e responsabilidades, identificado sob outra ontologia da 

profissão, a de mercado, que valoriza o desenvolvimento de competências, habilidades, 

flexibilização, capacidade adaptativa ao mundo tal como se apresenta sob o capitalismo. 

Desse modo, seguindo a mesma lógica da formação, da profissionalização e do trabalho 

docente, nos anos 2000 tratou-se de implementar a avaliação de desempenho sob a 

justificativa de alcançar a qualidade da educação. 

A cultura de avaliação amplamente executada nos países da América Latina gerou a 

individualização do trabalho, a disputa por bônus e a hierarquização, intensificando a 

meritocracia em nome da qualidade da educação. Essas são intenções negativas para o 

trabalho docente, introduzidas pelas políticas educacionais neoliberais e refletidas na 

formação e profissionalização. Essas políticas negam a complexidade e as contradições 

envolvidas nas estruturas do trabalho docente, resultando na afirmação do tipo de qualidade 

defendida e construída pelas demandas externas, uma qualidade de educação hegemônica. 

Finalizada esta exposição, o próximo capítulo tratará das análises e resultados da pesquisa 

acerca da qualidade da educação. 
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CAPÍTULO 4 

SENTIDOS DISCURSIVOS SOBRE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NOS 

PERIÓDICOS BRASILEIROS 

 

 

As pessoas que, desgostosas e decepcionadas, não 

querem ouvir falar em política, recusam-se a 

participar de atividades sociais que possam ter 

finalidade ou cunho político, afastam-se de tudo 

quanto lembre atividades políticas, mesmo tais 

pessoas, com seu isolamento e sua recusa, estão 

fazendo política, pois estão deixando que as coisas 

fiquem como estão e, portanto, que a política 

existente continue tal qual é. A apatia social é, 

pois, uma forma passiva de fazer política. 

 

(Marilena Chaui) 
 

 

Conforme se analisou nos capítulos antecedentes, historicamente, o conceito 

“qualidade” ganhou centralidade nas políticas educacionais após os anos 1990, evidenciando 

uma perspectiva hegemônica para a formação, a profissionalização, o trabalho docente e, 

consequentemente, a educação. Em contraposição, autores que compreendem a educação de 

forma dialética, num movimento de resistência às políticas educacionais atuais, construíram 

uma concepção de qualidade social. Este capítulo foi construído com o objetivo de analisar e 

compreender os sentidos discursivos sobre a qualidade da educação produzidos em artigos 

científicos no período de 2013 a 2015, nos principais periódicos acadêmico-científicos 

brasileiros da área da educação. 

Para a construção de nossa reflexão sobre o objeto investigado “qualidade da 

educação”, desenvolvemos a pesquisa com base nos pressupostos teórico-metodológicos do 

materialismo histórico dialético. O tipo de pesquisa desenvolvido foi a bibliográfica, por se 

tratar de pesquisa em fonte de papel, com abordagem qualitativa. Lima e Mioto (2007) 

afirmam que esse tipo de pesquisa “implica em um conjunto ordenado de procedimentos de 

busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório” (p. 38). 

Segundo as mesmas autoras, utilizar a pesquisa bibliográfica requer seguir orientações, tais 

como: a) leitura de reconhecimento do material bibliográfico: seleção dos artigos; b) leitura 

exploratória: leitura rápida dos artigos selecionados para nos certificar que os artigos 

selecionados realmente fazem parte de nossa pesquisa; c) leitura seletiva: determinação dos 
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materiais que de fato nos interessam para o desenvolvimento da pesquisa; d) leitura reflexiva 

ou crítica: leitura crítica dos artigos recortados para análise; e) leitura interpretativa: momento 

complexo da pesquisa, objetiva relacionar as ideias expressas nos artigos com o problema da 

pesquisa.  

Uma vez realizadas as etapas de identificação, seleção, organização e catalogação do 

conjunto da produção (artigos científicos) que fazem parte do corpus dessa pesquisa, a etapa 

seguinte foi a leitura integral do material, buscando evidenciar os discursos sobre a qualidade 

da educação. Esses procedimentos são necessários para localizar, problematizar e 

compreender os sentidos discursivos sobre “qualidade da educação” dos artigos selecionados 

para a nossa pesquisa.  

Os passos metodológicos propostos auxiliaram na investigação do problema proposto 

nesta dissertação. Compreendemos que os periódicos da área da educação auxiliam na 

formação acadêmica de professores, pesquisadores, estudantes, bem como na formação de 

consenso sobre os rumos da educação atual. Os posicionamentos epistemológicos e políticos 

dos pesquisadores materializados nos artigos acadêmicos podem fortalecer a atual política 

educacional ou contestá-la, considerando-se a intenção de neutralidade como um aspecto 

favorecedor da hegemonia. Nesse sentido, assumimos como foco de nossa análise os 

discursos sobre qualidade da educação e os sentidos que são construídos e propagados por 

meio da produção acadêmico-científica em periódicos. Interessa-nos saber se esses discursos 

alinham-se à perspectiva hegemônica, consolidando uma concepção de qualidade que 

responde à lógica neoliberal na educação, ou se anunciam uma perspectiva contra-

hegemônica, defendendo uma concepção de qualidade que responda aos interesses sociais no 

sentido da autonomia e emancipação. A questão-síntese que guia nossa investigação foi assim 

formulada: quais os sentidos discursivos sobre qualidade da educação publicados nos 

periódicos nacionais do campo da educação entre os anos 2013 e 2015 e a quais projetos de 

formação se vinculam?  

Como desdobramentos desta questão, temos ainda: Os sentidos discursivos sobre a 

qualidade da educação que estão sendo publicados nos periódicos nacionais ajudam no 

reconhecimento e autorização de quais concepções de qualidade? O que os discursos 

explicitados evidenciam para o campo da formação de professores e para a educação? Quais 

os aspectos ontológico e epistemológico do termo qualidade e como influenciam a formação 

do sujeito social?  

Para responder a esse conjunto de questões, organizamos este capítulo com a seguinte 

estrutura: 4.1 Os sentidos discursivos sobre a qualidade da educação nos artigos selecionados: 



97 
 

definindo critérios de recorte; 4.2 Os discursos sobre a qualidade da educação nos artigos 

selecionados: analisando os conteúdos e 4.3 Os discursos sobre a qualidade da educação nos 

artigos selecionados.  

 

 

4.1 Os sentidos discursivos sobre a qualidade da educação nos artigos selecionados: definindo 

critérios de recorte 

 

Para analisar os sentidos discursivos sobre qualidade da educação presente nos 

artigos científicos selecionados, a Ficha de Análise da Redecentro
22

 serviu de inspiração para 

a construção do instrumento de análise deste trabalho.  

O Instrumento de Análise
23

 foi construído para auxiliar na leitura dos trabalhos e na 

construção das informações para a análise posterior, tendo em vista compreender os discursos 

sobre a qualidade da educação nos artigos científicos selecionados. Trata-se de uma ficha 

composta de duas partes: identificação e categorias de análise. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Ficha número  

1.2 Revista  

1.3 Título  

1.4 Autores  

1.5 Ano:  

1.6 Resumo  

2. CATEGORIAS DE ANÁLISE 

2.1 Concepção de Qualidade da Educação 

 

2.2 Posicionamento político do autor(a) sobre a concepção de Qualidade 

 

2.3 Base ontológica que sustenta o “ser professor” 

 

2.4 Base epistemológica 

 

2.5 Concepção do Projeto de Formação ao qual se vincula a concepção de Qualidade da Educação 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

                                                           
22

 A Ficha de Análise da Redecentro foi construída por um coletivo de professores-pesquisadores preocupados 

com a qualidade dos trabalhos da pós-graduação (dissertações e teses) – como já apresentado na introdução desta 

dissertação. A Ficha de Análise foi publicada na integra pela primeira vez em Souza e Magalhães (2011). 
23

 Os instrumentos de análise com as categorias devidamente preenchidas estão presentes nos apêndices. 
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Em IDENTIFICAÇÃO pretendemos apresentar o apontamento técnico do artigo 

analisado, com as seguintes informações: 1.1 Ficha número; 1.2 Revista: o nome da revista 

que publicou o artigo selecionado para análise; 1.3 Título: título do artigo; 1.4 Autores: nome 

dos autores; 1.5 Ano: o ano em que o artigo foi publicado; 1.6 Resumo: neste campo será 

colocado o resumo original do artigo.  

Em CATEGORIAS DE ANÁLISE propusemos cinco categorias para auxiliar na 

sistematização e compreensão da fundamentação teórica do discurso da qualidade da 

educação nos artigos selecionados: 2.1 Concepção de Qualidade da Educação: pela qual 

pretendemos elucidar qual concepção de qualidade o artigo sustenta; 2.2 Posicionamento 

político do autor(a): pela qual buscaremos compreender o posicionamento político do 

autor(a), visto que é justamente esse posicionamento que vai sustentar uma determinada 

concepção de qualidade; 2.3 Base ontológica que sustenta o “ser professor” e 2.4 Base 

epistemológica: por essas duas categorias objetivamos trazer para a discussão o lugar de onde 

o(a) autor(a) do artigo está falando; 2.5 Projeto de Formação ao qual se vincula a concepção 

de Qualidade da Educação: pela qual pretendemos identificar se o artigo analisado, ao falar 

de qualidade da educação, também se referiu à temática formação de professores, bem como a 

qual projeto de formação se vincula, se convergente com as políticas educacionais para a 

formação ou se divergente e crítico dessas políticas e demais estruturas. 

Este instrumento foi preenchido durante a leitura dos artigos selecionados e 

organizado em um arquivo para consulta durante a análise. Está disponibilizado integralmente 

nesta dissertação na seção de Apêndices. 

Pela leitura de reconhecimento do material bibliográfico (LIMA; MIOTO, 2007), 

ação condizente com a pesquisa bibliográfica, selecionamos os artigos que compuseram o 

universo de análise. Para selecionar os artigos científicos foi preciso primeiramente selecionar 

as revistas. Para essa seleção, utilizaram-se os seguintes critérios de recorte: revistas 

científicas indexadas com publicação ininterrupta por, no mínimo, três anos, que abordassem 

a temática da qualidade da educação entre os anos de 2013 e 2015 e que fossem 

representativas no cenário nacional. Esse critério de seleção foi inspirado no artigo “O 

discurso da qualidade em periódicos internacionais e nacionais: uma análise crítica”, 

publicado pelos autores Rothen, Tavares e Santana (2015), no qual construíram uma síntese 

sobre o que havia sido publicado sobre a qualidade da educação, no âmbito nacional e 

internacional, entre os anos 2004 e 2012. Dessa forma, assumimos os resultados dessa 

pesquisa como sistematização bibliográfica anterior sobre nosso objeto de análise e 
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propusemos nosso trabalho como continuidade da análise considerando os anos subsequentes, 

2013 a 2015. Esse procedimento de pesquisa associa-se aos objetivos da Redecentro que se 

propõe construir o estado da arte sobre a concepção de qualidade da educação publicados em 

vários contextos. No nosso caso, trata-se dos periódicos. 

As revistas nacionais que atenderam aos critérios de recorte estabelecidos foram 

cinco: Revista Brasileira de Educação (RBE); Estudos Pedagógicos; Revista Ensaio; Caderno 

CEDES e a Revista Educação & Sociedade. Após a definição das revistas, fizemos o 

levantamento da quantidade de artigos científicos publicados pelas mesmas. Encontramos o 

seguinte resultado: na Revista Brasileira de Educação: 118 artigos; na Revista Estudos 

Pedagógicos: 103; na Revista Ensaio: 103; no Caderno CEDES: 54 e na Revista Educação & 

Sociedade: 169, totalizando 547 artigos publicados por essas cinco revistas nos anos entre 

2013 e 2015.  

Após a quantificação dos artigos publicados pelas cinco revistas selecionadas, 

buscamos localizar em cada artigo a palavra qualidade nos seguintes campos de busca: título, 

resumo e palavras-chave. Encontramos 62 artigos com a palavra qualidade em algum desses 

campos
24

. O Quadro 1 mostrou que entre os anos de 2013 e 2015 as revistas selecionadas 

publicaram 547 artigos, sendo que, desse total, 62 artigos apresentaram a palavra qualidade.  

 

Quadro 01 – Total de artigos publicados e total de artigos com a palavra qualidade 

REVISTA ARTIGOS 

PUBLICADOS ENTRE 

OS ANOS 2013 E 2015  

ARTIGOS COM o termo 

indutor “QUALIDADE” 

RBE 118 06 

ESTUDOS PEDAGÓGICOS 103 11 

REVISTA ENSAIO 103 21 

CADERNO CEDES 54 05 

REVISTA EDUCAÇÃO & SOCIEDADE 169 19 

TOTAL 547 62 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A presença da palavra “qualidade” nos campos indicados (título, resumo e palavras-

chave), nem sempre se tratava de “qualidade da educação”, sendo a palavra utilizada para se 

referir à “qualidade de vida”; “qualidade no trabalho”; “qualidade de materiais” etc. Por essa 

razão, procedemos a novo recorte no universo desses 62 artigos encontrados, buscando os 

termos “qualidade da educação”; “qualidade em educação”; “qualidade na educação”; 

                                                           
24

 Nos apêndices é possível conferir o título dos 62 artigos que traziam a palavra “qualidade”, bem como em qual 

campo a palavra “qualidade” estava presente, se no título, resumo, palavras-chave. 
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“qualidade educacional”; “educação de qualidade” nos mesmos campos de pesquisa. Após a 

busca, foram localizados 22 artigos com os termos indicados.  

Os 22 artigos selecionados que representavam a discussão sobre qualidade ligavam-

se a vários níveis e modalidades de ensino, tais como: educação infantil; ensino fundamental; 

ensino médio; educação básica em geral; ensino superior; educação de jovens e adultos; 

educação a distância etc., o que nos levou a realizar mais uma busca com outro recorte. Dessa 

vez, buscou-se no universo desses 22 artigos a referência ao ensino superior
25

. Desses 22 

artigos, apenas dois apresentaram a discussão do ensino superior.  

O número reduzido de trabalhos com foco na discussão do ensino superior nos levou 

a considerar uma discussão mais ampla sobre a qualidade da educação. Assim, selecionamos 

quatro artigos para análise (dois com foco na discussão sobre a qualidade da educação no 

ensino superior e dois sobre a qualidade da educação em sentido amplo, ou seja, sem 

delimitação de modalidade de nível de ensino), que são apresentados no Quadro 02.  

 

Quadro 02 – Artigos selecionados para análise 

ANO REVISTA TÍTULO DO ARTIGO 

2013 ENSAIO Avaliação do docente pelo discente na melhoria do desempenho institucional: 

UTFPR/SIAVI 

2015 EDUCAÇÃO & 

SOCIEDADE 

Expansão da educação superior no Brasil: limites e possibilidades 

2013 ESTUDOS 

PEDAGÓGICOS 

Significados da noção de qualidade da educação na arena educacional brasileira 

2014 EDUCAÇÃO & 

SOCIEDADE 

A qualidade da educação brasileira como direito 

Fonte: Elaborado pela autora.  
 

As etapas de seleção, organização e reorganização do material de análise aqui citadas 

corresponderam à leitura seletiva, conforme especificação dos passos a serem realizados na 

pesquisa bibliográfica. Pretendeu-se nesta seção expor os critérios de seleção dos artigos 

científicos que foram reunidos para análise, a qual será apresentada a seguir.  

 

 

4.2 A qualidade da educação nos artigos selecionados: analisando os discursos 

 

De acordo com Lima e Mioto (2007), a análise corresponde aos passos finais da 

pesquisa bibliográfica, para o que se serve da leitura crítica (para o preenchimento do 
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 O ensino superior como critério de recorte se justifica pela aproximação da linha de pesquisa em que esta 

dissertação se vincula.  
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instrumento de análise) e da leitura interpretativa (para relacionar as ideias expressas nos 

artigos selecionados com o problema desta pesquisa).  

A análise será feita obedecendo à seguinte ordem de exposição: primeiro os dois 

artigos que discutem a qualidade da educação no ensino superior e depois os dois artigos que 

foram incluídos ao corpus. A discussão se fará em observância às categorias do instrumento 

de análise que são: concepção de qualidade da educação; posicionamento político dos autores; 

base ontológica que sustenta o “ser professor”; base epistemológica e projeto de formação ao 

qual se vincula a concepção de qualidade da educação.  

No corpo do texto, os artigos analisados serão identificados por ordem numérica, 

sendo: Artigo 01: Avaliação do docente pelo discente na melhoria do desempenho 

institucional: UTFPR/SIAVI; Artigo 02: Expansão da educação superior no Brasil: limites e 

possibilidades; Artigo 03: Significados da noção de qualidade da educação na arena 

educacional brasileira; Artigo 04: A qualidade da educação como direito. 

 

O primeiro artigo, “Avaliação do docente pelo discente na melhoria do desempenho 

institucional: UTFPR/SIAVI”, de autoria de Miraldo Matuichuk e Maclovia Corrêa da Silva, 

contém 25 páginas e foi publicado pela Revista Ensaio no ano de 2013. Analisa o 

funcionamento da avaliação do Sinaes na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

Afirmam os autores que esse sistema, controlado pelo INEP, possui três modalidades de 

avaliação, sendo: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes, 

sendo foco principal da análise a avaliação do docente pelo discente como modalidade de 

avaliação presente na “avaliação das instituições”. Conforme os autores, no caso estudado, 

essa modalidade de avaliação é composta por uma Comissão Própria de Avaliação da 

instituição, que promove, dentre outras avaliações, a do docente pelo discente 

(MATUICHUK; SILVA, 2013).  

Ao analisarem a modalidade de avaliação “do docente pelo discente”, os autores 

afirmam que se trata de um modelo de avaliação com “caráter participativo (resolução de 

problemas), colaborativo (evolução constante), e emancipativo (cidadania e inclusão), visando 

a introduzir propostas de melhorias” (MATUICHUK; SILVA, 2013, p.323). Os autores não 

aprofundam a discussão acerca do modelo de avaliação desenvolvido pelo Sinaes, mas 

defendem que tal modelo tem caráter emancipativo pelo fato de as avaliações desenvolvidas 

terem perfil qualitativo.  

Apesar de ancorar-se numa ideia de qualidade, o artigo não traz implícita sua 

concepção de qualidade. O que se pode perceber é que, no artigo em análise, há uma primeira 
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passagem sobre qualidade da educação quando os autores afirmam que avaliação e qualidade 

tem estreita relação: 

 

Um aspecto da avaliação institucional é a vertente da autoavaliação, a qual é 

coordenada pela Comissão Própria de Avaliação CPA. No contexto deste 

artigo, estuda-se um dos instrumentos da CPA da UTFPR – Campus Curitiba 

- para os cursos de graduação, que é a avaliação do docente pelo discente, 

uma vez que existe uma estreita relação entre avaliação e formação, visando 

à qualidade das ações acadêmicas e administrativas dos cursos 

(MATUICHUK; SILVA, 2013, p.325, grifo nosso). 

 

 

Percebemos a concepção de qualidade quando os autores defendem que a avaliação 

tem estreita relação com a formação, principalmente quando visa à qualidade das ações 

acadêmicas e administrativas dos cursos. Os autores assumem que o Sinaes – a avaliação e 

seus resultados – resulta em qualidade da educação, sendo esse o posicionamento sobre 

qualidade do artigo 01. 

 

A Avaliação Institucional divide-se em duas modalidades: a autoavaliação - 

Coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada instituição e 

orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da autoavaliação institucional da 

CONAES; e a avaliação externa, realizada por comissões designadas pelo 

INEP, que tem como referência os padrões de qualidade para a educação 

superior expressos nos instrumentos de avaliação e os relatórios das 

autoavaliações (MATUICHUK; SILVA, 2013, p.328, grifo nosso). 

 

Concepções de avaliação como processo responsável pela qualidade na 

formação de ensino superior nos contextos nacional e internacional deram 

origem às qualidades do SINAES: um sistema autônomo, emancipatório, 

regulador e comprometido com a educação. Enquanto sistema de avaliação 

das instituições de educação superior - IES - dos cursos de graduação e o 

desempenho dos estudantes, busca cumprir suas finalidades, dentre as quais 

a de manter a continuidade de um processo avaliativo fortalecedor dos 

propósitos da educação. Baseia-se em princípios fundamentados nas noções 

de globalidade, isto é, a compreensão de que a instituição deve ser avaliada 

por um conjunto significativo de indicadores de qualidade, vistos em sua 

relação orgânica e não de forma isolada (MATUICHUK; SILVA, 2013, 

p.328, grifos nossos).  

 

[...] o processo social, político e educativo precisa ser reflexivo a ponto de 

provocar mudanças de atitudes para melhorar a qualidade de ensino e 

recriar as regras básicas da avaliação (MATUICHUK; SILVA, 2013, 

p.332, grifo nosso). 

 

De acordo com as citações acima, percebemos que os autores não somente 

concordam com a concepção de avaliação do Sinaes como a endossam, ao sustentar que essa 

equação quantitativa representa a qualidade da educação. Na nossa interpretação, os autores 
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desse artigo afirmam uma concepção de qualidade hegemônica, visto que a qualidade da 

educação para o Sinaes foi reduzida a procedimentos instrumentais e quantificáveis.  

Como contraponto, trazemos novamente a análise de Dias Sobrinho (2008), autor de 

base epistemológica crítica, sobre a avaliação realizada pelo Sinaes. Afirma o autor que essa 

avaliação carrega como principais conceitos: 

 

[...] eficiência, competitividade, performatividade. Os objetivos mais 

importantes são controlar, hierarquizar, comparar, ranquear. Tudo isso 

com pretensa neutralidade e objetividade, como se a avaliação fosse isenta 

de valores e interesses, como se os números, as notas, os índices fossem a 

própria avaliação e pudessem dar conta da complexidade do fenômeno 

educativo (DIAS SOBRINHO, 2008, p.821, grifos nossos). 

 

Portanto, de acordo com a passagem acima, a qualidade medida objetivamente se 

torna o produto estatístico das informações. A partir de um posicionamento crítico, a 

avaliação instrumental quantitativa não pode se configurar como um indicador para a 

qualidade da formação, profissionalização e educação porque nega a complexidade existente 

no âmbito educacional.  

Quanto ao posicionamento político dos autores, destaca-se a forma como analisam a 

avaliação do docente pelo discente. Para eles, a avaliação pode ter função pedagógica e ao 

mesmo tempo função de controle para promover o ensino do professor e a aprendizagem do 

aluno. É notório o posicionamento político hegemônico dos autores, principalmente no que se 

refere à avaliação e a seus instrumentos como concepção de qualidade.  

Afirmamos, com base em Dias Sobrinho (2008, p.824), que a avaliação poderia, sim, 

contribuir com a elevação da qualidade do ensino e da educação. Mas, para isso, 

 

A avaliação da educação deve ir além das medidas de conformação: deve ser 

uma política pública que contribua para o aprofundamento dos valores 

democráticos; portanto, deve valorizar as políticas de democratização do 

acesso e condições de permanência, a equidade, a construção e socialização 

dos conhecimentos como bem público, a associação da função cognitiva com 

a função formativa integral do profissional social.   

 

De acordo com o autor, a educação, quando pensada a partir de um posicionamento 

contra-hegemônico, se configura como bem público e social, devendo estar a serviço de 

valores democráticos. Nesse sentido, entendemos que os esforços institucionais internos não 

podem se fechar ao modelo reducionista de avaliação desenvolvida pelo Sinaes, pelo 
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contrário, precisam fortalecer a produção de conhecimentos e de formação de sujeitos com 

autonomia epistêmica, ética, social e política.  

Quanto à base ontológica que sustenta o “ser professor”, no artigo 01, interpretamos 

que o “ser professor” é apresentado numa base positivista, instrumental, reduzido a mero 

transmissor de conteúdos e instrumento de controle. Para os autores, o trabalho docente pode 

ser controlado por meio dos resultados das avaliações institucionais. Com isso, reduzem o 

trabalho docente, que é complexo e permeado de contradições, a um trabalho passível de 

controle e correções lineares. No artigo, fortalece-se a ideia de que o professor deve ser 

avaliado unilateralmente, que isso é bom para o processo educativo, negando-lhe sua 

subjetividade e autonomia no desenvolvimento de seu trabalho. 

Afirmamos, ao contrário, que o trabalho docente não é passível de correções de 

posturas, atitudes e comportamentos com base em resultados de uma avaliação quantificável, 

dada sua especificidade e caráter social. 

 

A profissão docente não se reduz a treinamento de estudantes para bons 

desempenhos em provas e exames. A docência tem a ver com 

profissionalização e cidadania, isto é, produção e socialização de 

conhecimentos e formação de sujeitos que possam contribuir para a elevação 

material e cultural da sociedade (DIAS SOBRINHO, 2008, p.824).  

 

Entendemos que a concepção de professor explicitada na citação acima reconhece o 

trabalho docente como uma atividade complexa constituída pelas mesmas contradições 

políticas e sociais que se verificam na totalidade de que é parte. Esse é um trabalho que possui 

relevância social e se materializa em todas as dimensões: técnica, política, ética, estética e 

cultural (MAGALHÃES; SOUZA, 2015, p.258).  

O trabalho docente, bem como a concepção de “ser professor” descrito no artigo 01, 

tem a aparência de um trabalho simples, reduzido ao desempenho de funções, que pode ser 

avaliado pelo discente sem muita dificuldade. “O novo sistema de avaliação - plataforma do 

Sistema de Avaliação Institucional – SIAVI - com cinco questões contribui para agilizar o 

tempo dispensado para essa atividade e aborda questões relevantes no desempenho das 

funções do professor” (MATUICHUK; SILVA, 2013, p.344). 

Os autores do artigo 01 afirmam que a avaliação da forma como está sendo aplicada 

por essas duas entidades (SINAES – com a avaliação externa e a UTFPR – com a avaliação 

interna) possui caráter qualitativo, pelo fato de o questionário oferecer um modelo de 

avaliação com respostas dissertativas e não com respostas de múltipla escolha. 
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[...] todo processo de avaliação institucional tem como requisito e condição 

indispensável a participação da comunidade educativa. Isto quer dizer que a 

avaliação realizada somente por agentes externos à vida institucional tende a 

fracassar, pois não contempla o processo participativo. Limitando sua 

participação mediante a aplicação de um instrumento de perguntas fechadas, 

não abrange o currículo, a administração, a infraestrutura, os equipamentos e 

o planejamento (MATUICHUK; SILVA, 2013, p.331). 

 

A questão que fazemos é se o questionário com perguntas abertas muda o sentido da 

avaliação externa. Se se mantém o mesmo espírito da avaliação externa, então podemos 

afirmar que os autores, mesmo sem intenção explícita, estão disseminando o discurso político 

hegemônico e reforçando a lógica das políticas de Terceira Via. Isso porque a avaliação 

desenvolvida pelo Sinaes e pela UTFPR, pelo que se demonstrou, é puramente numérica, 

mesmo sendo desenvolvida com caráter “qualitativo”. A avaliação para essas entidades e para 

os autores do artigo são instrumentos técnicos.  

Para Dias Sobrinho (2008, p.822), a prática de avaliar o trabalho docente com dados 

quantitativos: 

 

[...] teve início no mundo empresarial norte-americano e tem muito mais 

interesse aos administradores e formuladores de políticas que propriamente 

aos educadores. Estes mais e mais vão perdendo sua autoridade científica, 

pedagógica e política, se deterioram as condições e o valor da profissão 

docente universitária, uma vez que já não são os professores e pesquisadores 

quem define os currículos, as metodologias, os objetivos educacionais, as 

prioridades de investigação, pois o conceito e o controle de qualidade vêm 

impostos e promovidos por atores exteriores ao cotidiano das instituições 

educativas. Assim, a autonomia universitária tende a se deslocar das 

instituições para os órgãos de controle e gestão dos sistemas educacionais. 

 

Conforme nossa análise, a base epistemológica no artigo 01 mostra uma dualidade, 

pois há a apropriação de autores críticos para falar da avaliação institucional com caráter 

participativo, mas sem aprofundamento da discussão, e a concordância com a avaliação 

desenvolvida pelo Sinaes, sustentando o falso discurso que esse sistema de avaliação possui 

caráter emancipador. Dessa forma, não foi possível identificar um posicionamento 

epistemológico claro, o que, no nosso entendimento, reforça uma concepção de qualidade de 

caráter mercadológico.  

Quanto ao Projeto de formação, segue-se o mesmo percurso. Os autores defendem a 

formação a distância, alegando que a formação precisa apenas possibilitar o domínio de 

conteúdo e a aquisição de práticas que produzam o conhecimento, revelando-se a defesa de 

um projeto de formação ligado às demandas das políticas educacionais. 
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O projeto de formação presente nas políticas públicas demanda a formação do 

professor reflexivo, técnico, ou seja, uma formação baseada na epistemologia da prática. De 

acordo com essa epistemologia, o professor deve ser colaborativo com os sistemas de 

avaliação para compor bons resultados nos rankings. A educação à distância e os cursos de 

formação aligeirados oferecidos pelas instituições privadas favoreceram (e ainda favorecem) a 

mercantilização e a desprofissionalização do trabalho docente (RODRIGUES; KUENZER, 

2007).  

Apesar de não haver o objetivo de construir uma concepção de qualidade no artigo 1, 

ele passa a fazer parte de nosso recorte, pois pudemos identificar que a discussão vincula-se à 

temática, ao associarem-se formação docente e políticas neoliberais de avaliação à qualidade, 

conforme demonstramos. 

  

O segundo artigo analisado foi: “Expansão da educação superior no Brasil: limites e 

possibilidades”, de autoria de Aparecida da Silva Xavier Barros, publicado na Revista 

Educação & Sociedade no ano de 2015, contendo 30 páginas.  

O artigo 02 analisa a expansão do Ensino Superior no Brasil tanto na esfera pública, 

quanto na esfera privada entre os anos de 2001 e 2010 e investiga por que os alunos ingressos 

no Ensino Superior apresentam grandes dificuldades intelectuais de adaptação aos cursos, 

evidenciando que são poucas as políticas públicas voltadas para o Ensino Médio, políticas que 

poderiam auxiliar na melhoria da qualidade dos anos finais da educação básica.  

Apesar de levantar preocupação com o desempenho dos estudantes iniciantes do 

ensino superior, apontando a baixa qualidade da educação básica, mais precisamente do 

ensino médio, como fator condicionante do baixo desempenho dos alunos, a autora não 

avança na crítica das políticas educacionais.  

A Concepção de qualidade da educação no artigo 02 pode ser identificada quando a 

autora faz comparações do ensino entre as esferas pública e privada, afirmando: 

 

O fato é que a partir de 1990, e com maior intensidade nos dois mandatos do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), as políticas para a 

educação superior se inserem no contexto de subordinação do país à 

economia global, à agenda neoliberal e às ideias disseminadas por 

organismos multilaterais, como Banco Mundial (BM), o Banco 

Interamericano do Desenvolvimento (BID) e a Organização Mundial do 

Comércio (OMC). Dentre outras coisas, tal lógica difundiu uma concepção 

de universidade calcada em princípios mercantilistas e produtivistas. Nesse 

sentido, a alternativa privada foi exaltada como a solução mais eficiente para 

acelerar a oferta de vagas (SGUISSARDI, 2006). Esse estímulo à expansão 

pela iniciativa privada provocou o rompimento com a ideia de universidade 
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pautada na articulação entre ensino, pesquisa e extensão, o que permitiu a 

proliferação de cursos e instituições privadas com padrões mínimos de 

qualidade (BARROS, 2015, p.368, grifo nosso).  

 

Ainda que a autora não explicite sua concepção de qualidade da educação que 

assume, é possível perceber com a leitura do artigo que a mesma tem posicionamento crítico 

frente à descontrolada expansão do ensino superior na esfera pública, argumentando que esse 

cenário se iniciou na década de 1990 com o governo FHC. 

Recorremos à Brzezinski (2010) para reforçar as críticas que o artigo 02 teceu sobre 

o estímulo da expansão do ensino superior pela iniciativa privada. Essa ação foi sustentada 

pelas políticas educacionais, como é o caso, por exemplo, da LDB/96, que vem desde a 

década de 1990, dividindo atenção, sobretudo financeira, com os grandes empresários 

interessados em mercantilizar a educação. Essa é a realidade das políticas educacionais: negar 

o “mundo vivido” pelos professores e demais profissionais da educação para fazer sobressair 

o “mundo oficial” dos princípios neoliberais com projetos educacionais antagônicos aos de 

interesse social.  

O artigo 02 menciona a modalidade de formação a distância, dizendo que, a partir do 

ano de 2003, a formação das profissões a distância se alastrou em grande proporção e com 

qualidade duvidosa, pois o MEC não conseguia mais ter controle sobre o acesso, abrindo 

então oportunidade de venda da educação para os grandes empresários. Recorrendo à fala do 

ex-ministro da Educação Fernando Haddad, a autora assim expressa: “[...] a EaD só não 

cresce mais em função do MEC. Não queremos que aconteça com a EaD aquilo que 

aconteceu nos anos 1990 com a educação presencial – crescer descontrolado e com qualidade 

inferior [...]”. Nessa passagem, o artigo 02 não esclarece o que seria uma “qualidade 

duvidosa”. Consideramos de grande importância fazer esse esclarecimento para marcar um 

posicionamento crítico em relação ao conceito.  

Nesse sentido, podemos complementar a ideia do artigo 02 dizendo que a educação a 

distância não apenas foi alvo dos interesses privados, mas suprimiu os cursos superiores, 

sobretudo os cursos de formação de professores, sustentando cursos a distância pautados na 

epistemologia da prática. Como já foi analisado, a epistemologia da prática, muito aplicada a 

partir da década de 1990 nos cursos de formação aqui no Brasil, distancia a teoria necessária 

para compreender a prática do profissional, sustentando que a prática é o fator mais 

importante. Para Rodrigues e Kuenzer (2007, p.58), a epistemologia da prática nos cursos de 

formação de professores materializados pelas políticas educacionais substitui a teoria 

científica pela “teoria” do senso comum, abstraída diretamente da prática. “Em decorrência, 
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justifica-se uma formação que parte do pressuposto que não há inadequação entre o 

conhecimento do senso comum e a prática, o que confere certa tranquilidade ao profissional, 

posto que nada o ameaça”. Já quando o curso de formação é sustentado pela relação dialética 

entre teoria e prática, essa tranquilidade não existe, pois a presença da teoria deve ser 

perturbadora para o profissional, a fim de efetivar uma prática de constante repensar crítico. 

É possível perceber que o artigo 02 realiza discussões acerca do ensino superior e 

com base em documentos e contribuições de especialistas, avança o debate para a educação 

básica, enumerando algumas ações que são imprescindíveis para que a educação básica 

pública alcance efetiva qualidade. Entretanto, as ações expressadas no artigo são citações de 

documentos oficiais do Ministério da Educação, e, ao citá-los, o artigo não propõe debate dos 

mesmos, ocultando seu posicionamento. A exemplo, segue abaixo a seguinte citação: 

 

Elevar a qualidade de grande parte dos cursos de formação de professores e 

promover a melhoria dos salários e das condições de trabalho daqueles que 

atuam na Educação Básica nos estados e municípios. Os baixos salários, a 

excessiva carga horária e a quantidade de turmas assumidas por cada 

professor potencializam a perda de status social e de qualificação do trabalho 

docente (BRASIL, 2011 apud BARROS, 2015, p.382).  

 

A citação acima se refere ao Projeto de Lei nº 8.035 de 2010 que aprova o Plano 

Nacional de Educação para o decênio 2011-2010. A autora cita os documentos oficiais, mas 

não estabelece diálogo com os mesmos.  

O artigo 02 associa a questão da baixa qualidade do ensino com a grande expansão 

da modalidade a distância no setor privado e da pouca atenção das políticas públicas ao 

Ensino Médio, relacionando tudo isso com a empregabilidade: “Hoje está claro que a 

educação de baixa qualidade reduz as chances de nossos estudantes maximizarem o seu 

potencial, submetendo-os à marginalidade, a subempregos ou a trabalhos manuais de pouco 

valor agregado” (BARROS, 2015, p.384).  

Quando relaciona a baixa qualidade da educação com a redução de chances para a 

empregabilidade, a autora não sustenta os motivos pelos quais a qualidade tem-se revelado de 

baixa qualidade. Afirmar que a qualidade está ruim não contribui com o avanço das 

discussões, pelo contrário, contribui com o consenso hegemônico das políticas educacionais. 

E mais, reduzir a educação com a questão da empregabilidade é afirmar que a educação é 

responsável em formar para o mercado de trabalho e não para o mundo do trabalho. 

Entendemos que a função social da educação, a partir de um posicionamento contra-

hegemônico, deve ser a de formar o homem em todas as dimensões de sua existência – o que 
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na teoria pedagógica se entende por formação integral (omnilateral) – para ser sujeito de sua 

própria realidade. Tal formação é compreendida como Bildung (SOUZA, 2015). Nessa 

perspectiva, a educação é complexa, dinâmica e democrática, pois dialoga com as demais 

estruturas presentes na sociedade e não se isola, como ocorre na educação dirigida pelas 

políticas educacionais. Para a educação transformadora, necessita-se de intenção e de ação 

contra-hegemônica com vistas à formação de um sujeito coletivo que afirme os valores da 

vida em todas as suas esferas e dimensões em contraposição aos valores do capital e de sua 

lógica desumanizante.   

Em se tratando do posicionamento político e ontológico da autora do artigo 02, esse 

não está explicitado. O texto revela-se descritivo e de caráter hegemônico, mantendo uma 

pseudoneutralidade que identificamos como hegemônica. 

A discussão sobre a formação e a profissionalização docente, embora não seja o foco 

da autora, em um artigo que trabalha com a questão da qualidade da educação pode ser um 

fator decisivo para compreender a complexidade que está envolta as afirmações sobre a baixa 

qualidade da educação e do ensino.  

 

O terceiro artigo analisado foi: “Significados da noção de qualidade da educação na 

arena educacional brasileira”, da autora Joana Buarque Gusmão, publicado na Revista 

Estudos Pedagógicos no ano de 2013, contendo 25 páginas.  

O artigo 03 investiga a questão da qualidade da educação de acordo com a 

perspectiva de vários atores da sociedade civil e organismos multilaterais, tais como: 

Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados; Conselho Nacional de Educação 

(CNE); Ministério da Educação (MEC); Banco Mundial (BM); Unicef; União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (Undime); Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE); Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação (ANPEd); 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação; Instituto Ayrton Senna; Todos pela Educação, 

realizando entrevista semiestruturada na forma presencial com representantes de cada 

entidade, buscando respostas para a seguinte questão: “O que está em jogo nas noções de 

qualidade da educação para alguns dos principais atores sociais do campo educacional?” 

(GUSMÃO, 2013, p.100).  

Sobre a concepção de qualidade da educação no artigo, são recorrentes passagens 

sobre a qualidade da educação, que são citações das entidades entrevistadas, não havendo 

nenhum posicionamento da autora quanto à temática abordada.  
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Nos depoimentos acerca das concepções de qualidade da educação, a 

oposição se deu entre os atores que concebem a “aprendizagem” (entendida 

primordialmente por meio dos resultados das provas em larga escala) como o 

principal significado de qualidade da educação e os que defendem uma visão 

abrangente, com o foco estendido aos processos, às condições gerais de 

ensino e o aprendizado em uma perspectiva mais ampla que o aferido pelas 

provas (GUSMÃO, 2013, p.106). 

 

De acordo com a afirmação, percebe-se que a qualidade da educação está ligada à 

questão dos resultados das avaliações e à questão que vai para além das provas que medem a 

aprendizagem dos alunos, sendo esses posicionamentos assumidos por dois grupos. O grupo 

que defende a qualidade da educação como “aprendizagem” é composto por representantes 

do: 

 

Banco Mundial, do MEC, do Instituto Ayrton Senna, do movimento Todos 

pela Educação, da Undime e do Unicef, a “aprendizagem” é vista como a 

principal finalidade da escola, sua razão de existir. As concepções por eles 

desenvolvidas tendem a ser mais substantivas: qualidade é aprendizagem, 

qualidade é garantir acesso e permanência. Apesar de mencionar a 

existência de outros aspectos importantes, esses estão condicionados 

hierarquicamente à aprendizagem, sendo “facilitadores” para sua garantia; 

ou seja, as “condições” não são importantes a priori, e sim quando estão 

orientadas para a promoção da “aprendizagem” (GUSMÃO, 2013, p.106).  

 

Já o segundo grupo, afirmam que qualidade na educação é campo de debate que vai 

para além das medições de aprendizagem. 

 

O segundo grupo de depoimentos, composto por representantes da ANPEd, 

da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, do CNE, da CNTE, da 

Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados e do MEC, 

reconhece a importância da aprendizagem, assim como das avaliações 

centralizadas, mas em suas formulações prioriza uma noção de qualidade da 

educação mais ampla, isto é, com recorrência a um conjunto de aspectos 

(GUSMÃO, 2013, p.108).  

 

De forma geral, o segundo grupo reconheceu que a qualidade da educação deve 

considerar os processos, as condições e outros elementos de aprendizagem, tais como os 

conteúdos disciplinares, a cidadania e a ética. A questão da infraestrutura, tempos e espaços 

para o desenvolvimento do processo educativo também foi considerado pelo segundo grupo, 

assim como as questões de valores, diversidade, contextualização do ensino, participação e 

democracia.  

É importante destacar que apenas uma entidade considerou a qualidade da educação 

ligada à questão da valorização dos professores, a CNTE. Para a CNTE “A qualidade está 
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diretamente ligada às condições de trabalho, à valorização do profissional, às condições em 

que o aluno vai para a escola, às condições de vida do próprio aluno” (GUSMÃO, 2013, p. 

110). Quando a esse posicionamento da CNTE, quando considera a valorização dos 

professores como um indicador para a qualidade da educação, percebe-se que se trata de um 

indicativo para uma qualidade social. De acordo com Souza e Magalhães (2013), a qualidade 

da educação nessa perspectiva é justamente abordar todas as questões que estão envolvidas no 

processo educativo, sendo a valorização docente uma delas.  

A qualidade social da educação foi citada por duas entidades: Campanha Nacional 

pelo Direito à Educação e a CNTE. 

 

Dois dos entrevistados (Daniel Cara e Roberto Leão) empregaram o termo 

“qualidade social” para revestir suas concepções de qualidade da 

educação. A abordagem remete à formação que se pretende propiciar aos 

alunos, tirando o foco unicamente da aprendizagem dos “conteúdos” 

avaliados pelas testagens e envolvendo o desenvolvimento da ética e a 

construção da cidadania (GUSMÃO, 2013, p.110, grifo nosso).  

 

Referente à citação de qualidade social, o artigo 03 afirma que tem sido um termo 

empregado para marcar uma diferença de posições. Para a autora, subentende-se a existência 

de uma concepção de qualidade que não se atém a valores “sociais”, isto é, dá primazia à 

dimensão econômica. Sabemos que a concepção de qualidade da educação que considera 

somente a questão econômica é a afirmação da perspectiva hegemônica, na qual os resultados 

das avaliações são definitivos para os financiamentos. 

Seguindo com a análise da concepção de qualidade da educação no artigo 03, todas 

as entidades concordam que a avaliação é fator importante para a classificação da qualidade. 

No entanto, apenas duas entidades criticaram a forma como a avaliação tem sido aplicada: a 

ANPEd e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Para ambas, “as avaliações estariam 

criando uma dinâmica de treinamento dos estudantes para responderem aos testes, além de 

criar um ambiente de competição entre docentes e escolas” (GUSMÃO, 2013, p.116).  

Embora o artigo apresente as duas concepções opostas de qualidade, a autora não 

aprofundou a concepção de qualidade da educação de forma individual para as entidades 

citadas e, como já mencionado, também não expressa seu posicionamento frente à temática e 

frente às respostas dos dois grupos analisados. Por essa razão, não foi possível localizar a 

concepção de qualidade da educação que a autora do artigo 03 defende, pois não houve 

posicionamento frente à temática explorada, o que nos fez trazer as concepções de qualidade 

para as entidades pesquisadas.  
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Quanto ao posicionamento político da autora, esse não pôde ser identificado. A 

autora expõe as entrevistas semiestruturadas com as entidades pesquisadas, porém não 

demonstra posicionamento político nem no que se refere às opiniões das entidades, nem no 

que se refere ao seu próprio posicionamento. De acordo com a perspectiva crítica, o objeto 

investigado precisa ser explorado nas dimensões histórica, social, econômica, epistemológica, 

ontológica, pois, somente assim, pode resultar na produção de conhecimento. Dessa forma, 

entende-se que a neutralidade ou a ausência de posicionamento por parte do autor pode 

contribuir com a hegemonia dominante.  

A base ontológica que sustenta o “ser professor” também não pôde ser localizada, 

mas as prioridades para o trabalho docente são divergentes para algumas entidades 

entrevistadas. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o CNE e a CNTE argumentam 

que o aumento salarial para a profissão docente é indispensável para alcançar a qualidade da 

educação, afirmando que as condições de trabalho e a formação continuada também devem 

ser consideradas. Já o Instituto Ayrton Senna, a Undime e o BM afirmaram que a questão 

salarial não são determinantes para a qualidade da educação, pois acreditam que o 

engajamento do professor, a disponibilização de materiais, apoio técnico, metas e a existência 

de um trabalho estruturado que oriente a ação docente, são fatores mais importantes para 

alcançar a qualidade na educação.  

Lançando uma crítica referente ao posicionamento do segundo grupo, afirmamos que 

ocultar o trabalho docente e o professor nos indicadores para a busca da qualidade da 

educação tem sido prática recorrente das políticas neoliberais. Para Souza e Magalhães 

(2013), negar o trabalho docente e a figura do professor nas políticas educacionais, nos 

projetos para alcançar a qualidade da educação e demais ações, é precarizar e 

desprofissionalizar os professores. Para as autoras, perdeu-se a noção da integridade que 

envolve o processo do trabalho do professor para aumentar a absorção de retóricas de 

responsabilização dos professores pelas mazelas sociais.  

Ainda tratando da declaração do segundo grupo, o BM se destaca com o 

posicionamento mais hegemônico e neoliberal entre as entidades que afirmam que a estrutura 

do trabalho docente não é fator importante para o alcance da qualidade da educação. E para 

reforçar a ideia do engajamento e comprometimento do professor como fator preponderante 

para elevação da qualidade, defende a bonificação por mérito.  

 

Entre os que defendem os bônus (de forma declarada, apenas a especialista 

do Banco Mundial se disse a favor), argumenta-se que funciona como um 
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incentivo à dedicação e ao comprometimento dos professores com um 

ensino capaz de ser traduzido em um bom desempenho de estudantes 

(GUSMÃO, 2013, p.118).  

 

A autora do artigo 03 deixou claro que essa afirmação do BM gerou polêmica entre 

algumas entidades e as que se posicionaram contra foram a ANPEd, o CNE, a CNTE e o 

MEC, opinando que um sistema baseado em prêmios e punições não funciona, pois gera 

disputa e competição entre os professores. 

É possível observar com a leitura dos capítulos anteriores desta dissertação que o BM 

tem sido o principal organismo internacional financiador das políticas educacionais dos países 

da América Latina, sendo hegemônico e neoliberal para os projetos na educação. Ao afirmar-

se favorável à proposta de bonificação por mérito para o trabalho docente, essa entidade está 

reduzindo o custo-professor, hierarquizando iniciativas e medidas para controlar o trabalho 

docente, tornando o professor colaborativo das suas demandas (EVANGELISTA; 

SHIROMA, 2007).  

Sobre o projeto de formação ao qual se vincula a concepção de qualidade da 

educação, percebemos que, como o artigo 03 foi construído de acordo com as respostas das 

entrevistas semiestruturadas, a presença de um projeto de formação está localizada apenas na 

opinião das entidades e não de acordo com a autora do artigo. Quando algumas entidades 

(BM, Unicef, Todos pela Educação, Undime, Instituto Ayrton Senna) afirmam que o trabalho 

docente deve se pautar com apoio técnico, metas, materiais complementares e até mesmo com 

bonificações e punições, entende-se, com o embasamento teórico que essa dissertação vem 

construindo, que o projeto de formação que responde a essas demandas é indiscutivelmente 

hegemônico.  

A representante do BM assim afirma: “[...] a melhoria do trabalho docente depende 

da formação inicial, que precisa ser prática e focada no ensino [...]” (GUSMÃO, 2013, p.121). 

A partir de um posicionamento crítico, sabemos que esse projeto de formação é sustentado 

pela epistemologia da prática, na qual a prática se sobressai à teoria, reduzindo a formação do 

professor em profissão técnica e instrumental.   

Pode-se perceber que o artigo 03 apresenta a divergência nos posicionamentos sobre 

os projetos de formação, sendo poucas as entidades (CNE, CNTE, ANPEd) que se 

posicionaram contra a questão da bonificação e mencionaram a questão salarial, as condições 

de trabalho, a formação inicial e continuada do professor como fator importante para alcançar 

a qualidade da educação. No entanto, os posicionamentos presentes no artigo não nos 

autorizam a afirmar que a posição assumida é a contra-hegemônica. 
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O quarto artigo analisado foi: “A qualidade da educação brasileira como direito”, de 

Roberto Jamil Cury, publicado na Revista Educação & Sociedade no ano de 2014, contendo 

13 páginas.  

Esse artigo estuda a concepção de qualidade da educação em perspectivas filosófica, 

das políticas públicas, das avaliações de larga escala. O autor ressalta que são muitas as 

afirmações e preocupações com a qualidade da educação de diversos setores da sociedade 

civil, e afirma, logo na introdução do artigo, que não é possível falar em qualidade – no 

significado etimológico da palavra – se não houver densa preocupação com a formação e 

profissionalização docente.  

Sobre a concepção de qualidade da educação, inicialmente o autor explora a palavra 

qualidade na perspectiva filosófica, dizendo que: 

 

Caso se peça à filosofia uma determinação mais precisa do que seja a 

qualidade, pode-se dizer que, considerando vários autores como Aristóteles, 

Kant e Engels, ela supõe uma certa quantidade capaz de ser mensurada, na 

qual reside um modo de ser de tal forma distinta que ela se veja enriquecida 

ao ponto de sua realidade apresentar um salto agregando valor àquilo que a 

sustém. E essa realidade qualificada pode ser conhecida pelo sujeito que 

pode então agir sobre ela. Essa indicação definidora da qualidade, ainda que 

ela mesma se preste a muitas outras determinações, pode nos ser útil no 

desvendamento de aspectos da educação escolar (CURY, 2014, p.1054).  

 

A citação desenvolve o significado da palavra qualidade na perspectiva de alguns 

autores e caminha para localização no âmbito da educação. O autor destaca que é notória a 

dificuldade em definir precisamente o que seja qualidade, sendo então mais coerente partir 

daquilo que a qualidade não é: uma espécie de definição negativa. 

 

A qualidade não é a falta de acesso, não é o aligeiramento, não é a carência 

de recursos e, sobretudo, não é a saída dos egressos sem o domínio daquilo 

que a LDB considera como formação comum (art. 22) e formação básica do 

cidadão (art. 32) e respectivos objetivos e finalidades (art. 32 e art. 35) 

(CURY, 2014, p.1055).  

 

Assim como cita a LDB/96 na passagem acima, também cita a CF/88, documentos 

oficiais que afirmam os direitos e garantias fundamentais para a sociedade e para a educação, 

sendo a qualidade da educação uma dessas garantias.  

 

Se tal é a importância da educação, então, ela só pode ter como própria de 

sua natureza a qualidade. Tanto é assim que este direito, assim juridicamente 
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protegido, se vê ainda cercado de um financiamento vinculado à própria 

Constituição de modo que, pelo art. 212, todos os entes federados são 

obrigados a fazer o devido investimento em educação a fim de assegurar sua 

qualidade (CURY, 2014, p.1059).  

 

A citação acima expressa o que a CF/88 explicita como qualidade da educação: 

“padrão mínimo de oportunidades educacionais e custo mínimo por aluno” (CURY, 2014, 

p.1059). Para o autor, esses apontamentos sobre a qualidade da educação que sempre estão 

presentes nas políticas públicas revelam os limites que o termo carrega, pois está sempre 

negando aspectos, como o trabalho e a profissionalização docente, que são primordiais para 

que a qualidade da educação seja alcançada em sua totalidade. 

Analisando essa questão, a profissionalização docente tem sido instrumento 

hegemônico para as políticas públicas; seu conteúdo e formato são objeto de disputa entre os 

setores sociais e entre os segmentos sociais. No artigo 04, defende-se que a dimensão política 

e social do processo de profissionalização docente deve ultrapassar as demandas impostas 

pelas políticas públicas, pois somente o professor é capaz de compreender a complexidade 

histórica de sua profissão.  

O autor do artigo 04 reitera que falar de qualidade da educação requer dimensão 

externa e interna do campo social e educacional. Seu posicionamento é claro e crítico ao 

considerar o trabalho e a profissionalização docente como centralidade para uma efetiva 

qualidade.  

 

Para a consecução de qualidade há alguns pontos fundamentais para a 

qualidade em educação: as condições de trabalho dos 2.500.000 de docentes 

das 220.000 unidades escolares, nos 27 Estados da União, nos mais de 5.500 

municípios. Sempre pressionando por salários mais dignos, tais docentes não 

usufruem de jornada integral e, nos mais diferentes diagnósticos, muitos 

sofrem de desistência laboral (CURY, 2014, p.1060).  

 

E mais, além da crítica explicitada acima, o autor ressalta que os docentes estão há 

muitos anos em exercício e os mesmos precisam ser amparados epistemologicamente com 

formação continuada. Também critica a questão da avaliação de desempenho docente como 

medição de qualidade: “Sem uma dignificação salarial, sem uma formação continuada, a 

avaliação de desempenho, legalmente prevista, tenderá mais para uma visão punitiva do que 

para a reiterada melhoria” (CURY, 2014, p.1060). 

Percebemos que o posicionamento político do autor é crítico, pois, quando menciona 

os vários significados que o termo qualidade da educação assume nos documentos oficiais, 

sobretudo na CF/88 e LDB/96, levanta crítica ao conceito, dizendo que o mesmo está apenas 
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afirmando um modelo ideal, um horizonte, uma determinada qualidade da educação, mas que 

efetivamente nunca é alcançada, pois são planos longitudinais, sempre um real que se 

distancia. 

Sobre a base ontológica que sustenta o “ser professor”, identificamos que o 

professor é a figura central do artigo 04. Para o autor, a educação não alcançará a qualidade 

tão propagada pelas políticas públicas e setores da sociedade civil se não valorizar o trabalho 

docente. É preciso “pôr em evidência o papel do professor, sua qualificação profissional ante 

as necessidades básicas da aprendizagem e sua valorização face às condições de trabalho” 

(CURY, 2014, p.1062).  

Concordando com o posicionamento do artigo 04, a valorização do trabalho docente, 

a qualificação e a profissionalização devem encontrar-se na centralidade das políticas 

educacionais, mas numa perspectiva crítica, emancipadora, que compreenda a educação como 

campo social de transformações. De acordo com Magalhães (2014), esse entendimento 

permite o exercício democrático da docência, contribui com a formação de sujeitos críticos e 

autônomos frente aos processos sociais, e que só pode ser alcançada no campo da resistência, 

que é essencialmente dialética.  

Sobre a base epistemológica, o autor sustenta suas críticas ao que se tem propagado 

sobre a qualidade da educação, a partir de autores com perspectiva contra-hegemônica tais 

como: Dourado, Oliveira (2009); Freitas (2005); Gatti (2013); Santos (2013), entre outros. A 

leitura e análise do artigo mostra que o mesmo sustenta um posicionamento crítico frente à 

qualidade da educação, pois, para o autor, a qualidade deve permear todos os aspectos que 

envolvem a educação, do micro da sala de aula ao macro das políticas.  

É possível reconhecer um projeto de formação com perspectiva crítica no artigo 04, 

pois, como já mencionado sobre a base ontológica que sustenta o “ser professor” para o autor, 

não deve existir diálogo sobre a qualidade da educação se não houver centralidade da 

formação, profissionalização e do trabalho docente nas políticas públicas e nos debates acerca 

da educação. 

Após análise crítica dos quatro artigos científicos selecionados, articularemos os 

discursos sobre a qualidade da educação.  

 

 

 

 

 



117 
 

4.3 Os sentidos discursivos sobre a qualidade da educação nos artigos selecionados 

 

Este capítulo teve a intenção metodológica de analisar os sentidos discursivos sobre a 

qualidade da educação nos artigos científicos. Longe de esgotar a temática, realizando uma 

análise exaustiva sobre a mesma, pretende-se trazer para o debate uma amostragem do que se 

tem produzido sobre a qualidade em periódicos nacionais de circulação entre pesquisadores 

do campo da educação.  

Preocupamo-nos em construir um instrumento de análise para identificar os discursos 

sobre a qualidade da educação, de forma que a leitura interpretativa e a análise crítica 

contemplassem as categorias do instrumento. Por isso, na seção anterior, desenvolvemos as 

categorias: concepção de qualidade da educação; posicionamento político dos autores; base 

ontológica que sustenta o “ser professor”; base epistemológica; projeto de formação ao qual 

se vincula a concepção de qualidade da educação.  

Abaixo apresentamos uma síntese sobre a análise dos artigos selecionados, tendo 

como referência as categorias de nosso instrumento de análise.  

 

Quadro 03 – Síntese das análises dos artigos selecionados  

Artigo Concepção de 

Qualidade da 

Educação 

Posicionamento 

Político 

Base ontológica 

que sustenta o 

“ser professor” 

Base 

epistemológica 

Projeto de 

Formação 

01 Não apresenta, 

mas sustenta 

posicionamentos 

hegemônicos.  

Posicionamento 

político neutro. 

 

Hegemônica: 

reduz o professor 

a mero 

transmissor de 

conteúdos e 

instrumento de 

controle. 

Hegemônica: se 

apropria de 

autores com 

base crítica, mas 

não desenvolve 

seu 

posicionamento, 

tampouco 

evidencia 

aprofundamento 

epistemológico.   

Hegemônico: 

articula o 

instrumento de 

avaliação do Sinaes 

com a formação, 

afirmando 

existência de 

estreita relação 

entre ambos, além 

também de 

defender a 

formação a 

distância. 

02 Não há 

posicionamento 

sobre qualidade 

da educação. 

Posicionamento 

político neutro. 

 

Base ontológica 

não identificada.  

Hegemônica: 

sustenta, com a 

neutralidade, o 

consenso 

hegemônico das 

demandas das 

políticas 

educacionais. 

Não há defesa de 

projeto de 

formação. 

03 Não há 

posicionamento 

sobre qualidade 

da educação.  

Posicionamento 

político neutro. 

Base ontológica 

não identificada. 

Base 

epistemológica 

não identificada. 

Não há defesa de 

projeto de 

formação. 

04 Crítica: defende 

que a qualidade 

Crítico: critica a 

concepção de 

Crítica: a 

valorização 

Crítica: cita 

autores com 

Crítico: o autor 

defende a 
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da educação 

depende de 

elementos 

internos e 

externos à 

instituição 

formadora, bem 

como considera o 

trabalho e a 

profissionalização 

docente centrais 

para uma efetiva 

qualidade para a 

educação. 

qualidade 

presente nas 

políticas 

educacionais. 

docente é a 

principal defesa 

do autor.  

perspectiva 

contra-

hegemônica e 

aprofunda as 

discussões. 

formação, a 

profissionalização 

e o trabalho 

docente como 

principais aspectos 

para alcançar a 

qualidade da 

educação.  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A análise dos artigos selecionados mostrou que, apesar de a qualidade da educação 

ter sido temática secundária dos artigos 01, 02, e objeto de estudo do artigo 03 e 04, foi 

possível observar como a temática qualidade da educação tem sido alijada das discussões. 

Muito embora o termo indutor estivesse presente nos artigos analisados, a análise do discurso 

mostra como a qualidade da educação é tratada com neutralidade e associada às políticas 

neoliberais.  

Com base em autores da linha crítica evidenciamos as contradições e mostramos que 

os discursos sobre a qualidade da educação não devem se pautar em índices quantitativos das 

avaliações de larga escala nem tampouco defender o discurso hegemônico das políticas 

educacionais e de diversos setores da sociedade civil, se não pretendem reforçar a qualidade 

da educação no sentido quantitativo, avaliativo e mercadológico.  

A qualidade da educação está assim construída: para o artigo 01, a qualidade da 

educação deve servir integralmente às demandas burocráticas para os rankings nacionais e 

internacionais. No artigo 02 há ausência de concepção de qualidade da educação, o que, no 

nosso entendimento, sustenta o consenso hegemônico das demandas das políticas 

educacionais. O artigo 03 centraliza a concepção de qualidade da educação de acordo com as 

entidades representativas da sociedade civil, mas não há posicionamento da autora.  

O posicionamento político dos autores dos artigos 01, 02 e 03 é neutro; mesmo que o 

seu objeto de análise não tenha centralidade na temática qualidade da educação, ao 

relacionarem suas discussões à temática, não se posicionam. Essa neutralidade pode ser 

decisiva quando se trata de um tema que tem sido afirmado pelas políticas educacionais. 

Analisar sem compreender ou sem explicitar o que os discursos políticos estão afirmando 

sobre a qualidade é contribuir com essa hegemonia.  
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O artigo 04 foi o único com posicionamento crítico frente à temática qualidade da 

educação. A concepção de qualidade para o autor só terá efetivo exercício se contemplar a 

formação, a profissionalização e o trabalho docente como prioridades para as políticas 

educacionais.  O posicionamento político do autor frente à temática é crítico, afirmando a 

qualidade da educação sempre como um projeto a ser alcançado.  

Foi possível identificar com a análise dos artigos selecionados que o tema sobre a 

qualidade da educação, nos periódicos do recorte dessa pesquisa, é predominantemente 

tangencial. Essa tangencialidade no discurso que carrega esse debate é significativo de certa 

neutralidade, que pode estar epistemológica e politicamente reforçando a hegemonia. A 

neutralidade impede que o contradiscurso seja construído como forma de resistência. Tello 

(2013) alerta que os sentidos discursivos não são somente palavras, anúncios, portanto, não 

podem expressar-se neutros, pois são conjuntos inter-relacionados de crenças e normas 

denominado ideologia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para que sirve la utopia? Utopia está em el 

horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos 

pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre 

diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, 

nunca la alcanzaré. Para que sirve la utopia? 

Para eso sirve: para caminhar. 

 

(Eduardo Galeano) 

 

 

Parafraseando Galeano, seria mesmo uma utopia alcançar a qualidade social para a 

educação pública? Esta pesquisa mostrou que ela está presente nas pautas de professores 

preocupados com os rumos que as políticas neoliberais têm apontado. Entretanto, não nos 

interessa se, ao caminharmos, o horizonte caminha mais adiante, interessa-nos não deixar de 

caminhar, de lutar, de acreditar. Entre tantos objetivos que este trabalho carregou, caminhar 

lutando e acreditando é um deles. 

A produção do conhecimento é um processo que requer efetivo compromisso para 

que seja desenvolvido da melhor forma, pois sua produção está para além do resultado que se 

apresenta. A maior parte de tudo que aprendemos, vivenciamos e refletimos está no processo 

de construção e no caminho que delineamos para que ele seja alcançado. Este foi o 

movimento e a função social desta pesquisa: dar sentido e riqueza aos elementos que 

caracterizam o conhecimento contra-hegemônico produzido. 

Essa foi nossa diretriz do curso de mestrado, possibilitando explorar o objeto de 

estudo qualidade da educação com a rigorosidade que uma pesquisa científica determina. 

Entendemos com Severino (2007) que uma pesquisa científica no âmbito das ciências sociais, 

particularmente na área da educação, precisa ser desenvolvida com posicionamento metódico, 

metodológico, epistemológico, ontológico, com declarado posicionamento político em prol do 

bem comum. Esperamos ter realizado o exercício da pesquisa com rigor e relevância, 

assumindo-a com posicionamento crítico contra-hegemônico, mesmo que esta pesquisa 

represente um recorte, por isso não tem um caráter exaustivo sobre a temática, pois ainda há 

uma dimensão de pesquisas e conhecimentos sobre a qualidade da educação que aqui não 

estiveram presentes. 

Para alcançar nosso objetivo principal “Compreender os sentidos discursivos sobre 

qualidade da educação publicados nos periódicos nacionais entre os anos 2013 e 2015 e os 
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projetos de formação com os quais se vinculam”, construímos, à luz do método materialismo 

histórico dialético, uma pesquisa bibliográfica que contém três capítulos teóricos para 

fundamentar e explorar, epistemologicamente, nosso objeto de estudo. Os capítulos 

construídos sustentaram nossas discussões teóricas e auxiliaram no desenvolvimento da 

análise, discussão e resultados. 

Sobre o nosso objeto de estudo, a princípio, selecionamos, num universo de 547 

artigos, 62 artigos entre os anos de 2013 e 2015 que apresentassem a palavra qualidade em 

um dos campos de pesquisa: título, resumo e palavras-chave. Nem todos esses 62 artigos 

utilizaram a palavra qualidade para referir-se à qualidade da educação, gerando um novo 

recorte com o total de 22 artigos. Conforme os pressupostos da pesquisa bibliográfica (LIMA; 

MIOTO, 2007), compreendemos e praticamos os passos para o reconhecimento do material 

bibliográfico, o que também nos ajudou a delimitar um novo recorte – o ensino superior. Dos 

22 artigos selecionados, dois apresentaram a discussão do ensino superior. Entretanto, um 

primeiro achado foi identificar uma lacuna na produção sobre a temática. Havia um número 

reduzido de artigos com discussão no ensino superior, um dado que nos levou a questionar se 

isso estava relacionado a um processo de controle do material publicado ou se era devido ao 

processo de alienação, forjado pela construção do consenso ativo. Na busca de novas 

respostas, realizamos a inclusão de dois artigos, o conjunto do recorte representou a discussão 

ampla, no período selecionado, sobre a qualidade da educação, totalizando quatro artigos 

para análise. 

Antes de relatarmos a compreensão construída por meio da pesquisa, a partir de um 

olhar histórico, ontológico, epistemológico e crítico, firmamos que a concepção de qualidade 

da educação é um conceito polissêmico e complexo, e é por isso que essa pesquisa mostra que 

são veiculados diferentes discursos sobre a temática qualidade na sociedade, que podem se 

referir aos resultados das análises de pesquisas publicados em periódicos, como é o nosso 

caso, ou perpassar documentos oficiais, projetos de formação e de profissionalização. O certo 

é que, em qualquer sentido, esses discursos representam sempre um dos lados do discurso, ou 

seja, um dos lados representa a perspectiva hegemônica, com conotação epistemológica 

referendada na epistemologia da prática, e o outro lado, a perspectiva contra-hegmônica, com 

sustentação política e ideológica coerente com as exigências da epistemologia da práxis, que 

destaca a necessidade de uma qualidade a partir de uma perspectiva social emancipadora.  

No caso dos artigos analisados, há a existência de uma concepção de qualidade 

hegemônica que corresponde àquela presente nos discursos das políticas educacionais, que 

sustenta a lógica neoliberal de diferentes setores privados da sociedade civil, principalmente, 
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dos Organismos Internacionais. Fazendo um resgate teórico sobre essa concepção de 

qualidade de educação hegemônica, originada no mundo produtivo do trabalho na década de 

1950/1960, identificamos o conceito de qualidade total, a mesma que passou a gerenciar as 

indústrias, objetivando o mínimo de gastos com maiores resultados de produção, e que 

gradativamente invadiu o campo da educação.  

Seguindo os mesmos preceitos dos setores produtivos capitalistas, essa concepção 

referenda a qualidade total, iniciada na América do Norte, “exportada” para a América Latina, 

para demandar ordens para um conjunto de países em que a divisão social do trabalho e a 

divisão de classes são não apenas historicamente presentes, mas sustentadas por uma minoria. 

Isso só poderia inspirar um resultado negativo para esses países, reduzindo a complexidade da 

educação às características mensuráveis. O professor, os projetos de formação e a 

profissionalização docente não ficaram imunes a esse movimento.  

A análise desenvolvida nesta pesquisa mostrou que a maioria dos artigos favorece, 

cada um à sua medida, a consolidação do consenso hegemônico firmado desde a década de 

1990 pelas políticas educacionais. Com isso, reforçam uma concepção de qualidade da 

educação como resultado de bons índices quantitativos, resultado propagado e fortalecido 

com as avaliações tanto institucionais quanto externas de larga escala. O discurso desses 

artigos reforça a figura do professor centralizada nos discursos políticos, como ator social a 

quem cumpre atender, pelo seu trabalho, às demandas neoliberais impostas, mudando, assim, 

a ontologia do ser professor.  

Os projetos de formação, logo, a própria formação e a profissionalização do 

professor, foram influenciados pela lógica neoliberal e continuam sendo, ao reforçar-se uma 

concepção de qualidade hegemônica. Historicamente os projetos de formação, conforme 

discutido, passaram a ser sustentados pela epistemologia da prática, comprometendo a base 

teórica dos processos formativos, sobretudo ao assumir a racionalidade técnica de tradição 

positivista.  

O trabalho de análise aqui desenvolvido mostra que existe um discurso que referenda 

uma postura de grande esvaziamento teórico e epistemológico, quer seja na construção de 

uma concepção de qualidade, quer seja nos projetos de formação, de profissionalização e no 

trabalho docente. Associado a esse esvaziamento teórico nos discursos, há um número 

reduzido de publicações com essa temática, o que pode ser sintomático do controle 

hegemônico exercido nos periódicos, recusando textos que explicitem posicionamento contra-

hegemônico.  
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Para recordarmos, a epistemologia da prática defende, no campo da formação 

docente, que a prática é mais importante que a teoria e que o conhecimento adquirido com a 

experiência das situações cotidianas e inesperadas são as principais inspirações da ação e 

reflexão do trabalho docente. Essa epistemologia sustenta um modelo de formação que acaba 

influenciando na epistemologia do conhecimento e na ontologia dos sujeitos, de modo que a 

formação fica reduzida a uma espécie de preparação dos professores-técnicos – acríticos e 

descontextualizados de sua realidade. Vemos que a ontologia do ser professor foi modificada, 

gerando um professor desintelectualizado, pois teve a sua formação teórica reduzida; 

proletarizado, pois se tornou um operário sujeito a controle e avaliação; apolítico, pois passou 

a repetir e manter no campo da educação a ideologia dominante e a concepção de qualidade 

hegemônica.  

Resgatando nossa problematização, propusemos compreender qual é a concepção de 

qualidade imposta à educação pública e como essa concepção influencia ideologicamente a 

escola e os projetos de formação. Compreendemos que a concepção de qualidade é a 

hegemônica, que o recorte analisado caracteriza o modo como ela firma-se como consenso 

ativo, uma vez que a ideia central divulgada é que a educação deve gerar bons resultados nas 

avaliações, nos ranqueamentos, respondendo às demandas do mercado. Com essa ideia 

divulgada em três dos periódicos analisados, conforme vimos, podemos concluir que a lacuna, 

no que tange aos projetos de formação, profissionalização e ao trabalho docente, acaba 

ajudando na ocultação e na negação da educação como bem público, e fortalece a hegemonia 

dominante, sobretudo ao associar os professores à qualidade hegemônica.  

Ainda que a intenção dos artigos não tenha sido aprofundar teoricamente a qualidade 

da educação (e respeitamos isso), a hegemonia não deixa de existir. A análise epistemológica 

e ontológica das concepções presentes nos artigos mostrou que, ao tratarem da temática 

qualidade da educação, não consideram no processo a formação, a profissionalização, o 

trabalho docente, ou mesmo a universidade pública como principal campo formador de 

sujeitos críticos. Ao mostrarem-se neutros no que se refere à temática tão complexa e atual, 

passam a contribuir com o discurso hegemônico.  

Outro aspecto que não pode ser desconsiderado é o fato de persistir entre os 

discursos analisados a ausência de posicionamento político dos autores, que se distanciam de 

debates que são necessários para compreender a educação em sua totalidade. Esse fato pode 

estar associado à ausência de preocupações epistêmicas e ontológicas em relação ao ensino 

superior, ou com a formação, a profissionalização e o trabalho docente, salvo o artigo que 
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considerou a qualidade da educação articulada com a centralidade do professor nesse 

processo.  

Chamamos nossas questões para esse debate: Os sentidos discursivos sobre a 

qualidade da educação que estão sendo publicados nos periódicos nacionais ajudam no 

reconhecimento e autorização de qual concepção de qualidade? Como a concepção publicada 

se apresenta e o que evidencia para o campo da formação de professores e para a educação? 

Quais os aspectos ontológico e epistemológico do termo qualidade e como influenciam a 

formação do sujeito social?  

As respostas que construímos apontam que o conceito de qualidade da educação 

mostra-se sob o viés econômico, político e ideológico, o que nos leva a entender os 

significados que a qualidade da educação vem carregando nos processos históricos. Quando 

essa concepção de qualidade mercadológica adentra o campo da formação, da 

profissionalização e do trabalho docente, ela desvirtua esses processos como prática social, 

destituindo a sua ligação com o bem comum e com a emancipação dos sujeitos. Partimos da 

premissa de que a mediação da qualidade social compromete-se com o ser humano na sua 

formação integral, a partir da dimensão individual e social. 

Nesse mesmo sentido, como alternativa ontológica e epistemológica do termo 

qualidade, pensando na intervenção da formação do sujeito social, destacamos a perspectiva 

da qualidade social que sustenta a formação, a profissionalização e o trabalho docente na 

epistemologia da práxis. Nessa perspectiva, a função social da educação é compreender a 

dialética da atividade humana, sendo esta transformadora da realidade social, pois possibilita, 

por meio da formação do professor e do aluno, a humanização do sujeito social. A 

profissionalização docente, por sua vez, sustenta a identidade do professor como sujeito de 

luta e resistência constante na sociedade, na qual a valorização docente deve sobressair às 

demandas neoliberais das políticas educacionais, sobretudo as que atingem diretamente o 

trabalho docente. Já o trabalho docente passa a ser considerado complexo e parte integrante e 

inalienável do processo educativo. Esse movimento dialético pode ajudar a resgatar a 

identidade coletiva dos professores, revertendo a ontologia de ser professor. Na perspectiva 

marxista, a ontologia está relacionada à concepção do sujeito histórico, na qual são 

consideradas a existência e a essência do humano social. Pensar o professor na dimensão 

ontológica significa acompanhar como as concepções de homem respondem aos 

acontecimentos históricos da sociedade. 

Defender a qualidade social da educação, nesse mesmo processo dialético, passa a 

representar o movimento e a ação de resistência de professores que, com perspectiva crítica e 
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emancipadora, se opõem às demandas neoliberais para a educação. Entendemos e defendemos 

que a qualidade social da educação considera a totalidade do fenômeno educativo, pois 

compreende a formação e a profissionalização docente como determinantes para o trabalho do 

professor e para o desenvolvimento social da educação.  

O debate aqui empreendido sobre a qualidade social da educação implicou 

reconhecê-la no campo dinâmico e histórico, inscrita nas demandas sociais da sociedade, já 

defendida por Freire (1997) como um ato político. E ainda, que a luta contra-hegemônica 

envolve justamente defender a qualidade social para a educação, sustentada numa 

epistemologia da práxis como proposta de formação, profissionalização e trabalho docente. A 

universidade pública tem fundamental papel nesse processo, pois pode possibilitar a formação 

de sujeitos conscientes de sua profissão, com identidade coletiva e solidária, com 

posicionamento político claro sobre o que e por que devem defender e efetivar no âmbito 

educacional. Essa é uma luta que vem sendo construída por professores e que revela uma 

compreensão de educação com função social transformadora. 

A partir de um posicionamento crítico, concluímos que os sentidos discursivos sobre 

a qualidade da educação nos artigos analisados mostram a urgência em defender e divulgar a 

qualidade social para a educação, como forma de intervenção contra a lógica neoliberal e suas 

demandas para a educação. Essa ação ajudará a resgatar a ontologia do trabalho docente e a 

epistemologia da práxis na formação, na profissionalização e no trabalho docente. Essa 

perspectiva possibilitará a formação de sujeitos críticos e emancipados, na qual a principal 

problematização é a luta contra a divisão de classes, a proletarização e a desintelectualização 

dos professores.  

De volta à fala de Galeano, seria mesmo uma utopia alcançar a qualidade social para 

a educação pública? Respondemos que o posicionamento político, epistemológico e 

ontológico é determinante, não apenas para a defesa de uma qualidade social para a educação, 

mas também para construir um novo padrão de qualidade para o próprio trabalho construído, 

visto que representa a materialização da nossa prática e da educação como práxis. Portanto, a 

qualidade social da educação exige compromisso social e político, a fim de alcançar espaço na 

sociedade e contribuir com ações emancipadoras.  

Fazendo uma reflexão dialética sobre os resultados aos quais chegamos com esta 

dissertação, podemos afirmar que o verdadeiro objetivo da pós-graduação é contribuir para a 

emancipação dos sujeitos, investindo nas forças construtivas das práticas reais mediadoras da 

existência histórica. Esse espaço pode ser de construção contra-hegemônica, de produção de 

um conhecimento libertador e emancipador. Assim, esperamos que, de fato, esta pesquisa 
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tenha relevância social e contribua com o avanço do conhecimento sobre a qualidade da 

educação, formação, profissionalização e trabalho docente. 
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APÊNDICE 01  

INSTRUMENTO DE ANÁLISE DO ARTIGO 01 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Ficha número 01 

1.2 Revista Revista Ensaio 

1.3 Título Avaliação do docente pelo discente na melhoria do desempenho institucional: 

UTFPR/SIAVI 

1.4 Autores Miraldo Matuichuk; Maclovia Corrêa da Silva 

1.5 Ano  2013 

1.6 Resumo Este artigo apresenta aspectos da avaliação institucional como parte das atividades 

da educação superior. Trata-se de importante estratégia para a gestão institucional 

liderada, no Brasil, pelo Ministério da Educação (MEC). A Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior coordena o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - Sinaes - o qual trabalha com três grandes universos: a avaliação 

das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. A finalidade desta 

estratégia baseia-se na responsabilidade social, na qualidade da educação superior, 

no reconhecimento da diversidade do sistema, no respeito à identidade, e na missão 

educacional histórica das instituições. A Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná – UTFPR - tem uma Comissão Própria de Avaliação, vinculada ao Sinaes 

que promove, dentre outras avaliações, a do docente pelo discente. O presente 

estudo visa a analisar a organização da primeira plataforma do Sistema de Avaliação 

Institucional – SIAVI do docente, implantada em 2009, e suas interações com os 

princípios dos modelos avaliativos de caráter participativo (resolução de problemas), 

colaborativo (evolução constante), e emancipativo (cidadania e inclusão), visando a 

introduzir propostas de melhorias. 

2. ANÁLISE TEÓRICO-METODOLÓGICA 

2.1 Concepção de Qualidade da Educação 

Um aspecto da avaliação institucional é a vertente da autoavaliação, a qual é 

coordenada pela Comissão Própria de Avaliação CPA. No contexto deste artigo, 

estuda-se um dos instrumentos da CPA da UTFPR – Campus Curitiba - para os 

cursos de graduação, que é a avaliação do docente pelo discente, uma vez que 

existe uma estreita relação entre avaliação e formação, visando à qualidade das 

ações acadêmicas e administrativas dos cursos (MATUICHUK; SILVA, 2013, p. 

325, grifo nosso).  

 

A Avaliação Institucional divide-se em duas modalidades: a autoavaliação - 

Coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada instituição e 

orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da autoavaliação institucional da 

CONAES; e a avaliação externa, realizada por comissões designadas pelo INEP, 

que tem como referência os padrões de qualidade para a educação superior 

expressos nos instrumentos de avaliação e os relatórios das autoavaliações 

(MATUICHUK; SILVA, 2013, p. 328, grifo nosso). 

 

Concepções de avaliação como processo responsável pela qualidade na 
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formação de ensino superior nos contextos nacional e internacional deram 

origem às qualidades do SINAES: um sistema autônomo, emancipatório, 

regulador e comprometido com a educação. Enquanto sistema de avaliação das 

instituições de educação superior - IES - dos cursos de graduação e o desempenho 

dos estudantes, busca cumprir suas finalidades, dentre as quais a de manter a 

continuidade de um processo avaliativo fortalecedor dos propósitos da educação. 

Baseia-se em princípios fundamentados nas noções de globalidade, isto é, a 

compreensão de que a instituição deve ser avaliada por um conjunto significativo 

de indicadores de qualidade, vistos em sua relação orgânica e não de forma 

isolada (MATUICHUK; SILVA, 2013, p. 328, grifo nosso).  

 

[...] o processo social, político e educativo precisa ser reflexivo a ponto de 

provocar mudanças de atitudes para melhorar a qualidade de ensino e recriar as 

regras básicas da avaliação (MATUICHUK; SILVA, 2013, p. 332, grifo nosso). 

 

De acordo com as citações acima, percebe-se que os autores não apenas concordam com a concepção 

de avaliação do Sinaes, que para eles se configura em uma concepção de qualidade, como também acreditam 

que a avaliação interna do docente pelo discente deve carregar os mesmo princípios. 

2.2 Posicionamento político dos autores 

O posicionamento político dos autores diante da temática exposta é a defesa do processo de avaliação 

para o alcance da qualidade. Para os autores: “A avaliação institucional das Instituições de Ensino Superior 

constitui importante estratégia de gestão na busca da qualidade de ensino, pesquisa e extensão” 

(MATUICHUK; SILVA, 2013, p. 330).  

Analisam a avaliação do docente pelo discente como sendo: 

 

[...] o momento de o professor e de o aluno refletirem sobre a construção dos 

saberes e conhecimentos. Se ela estiver centrada no intelecto, na transmissão de 

conteúdos, ela incorpora dificuldades de superação do mecanicismo de 

assimilação e transmissão de conteúdos. Os resultados, quando vinculados ao 

ensino e aprendizado, permitem a redefinição dos rumos das ações pedagógicas 

dos docentes e encaminham as práticas de transformação de atitudes e 

metodologias. Ela tem função pedagógica, didática, diagnóstica e de controle para 

o professor promover a aprendizagem (MATUICHUK; SILVA, 2013, p. 338). 

2.3 Base ontológica que sustenta o “ser professor” 

A base ontológica que sustenta o “ser professor” neste artigo é positivista, puramente instrumental. 

Não há presença das contradições que permeiam o trabalho docente, sua formação e profissionalização. Essa 

crítica ao artigo remete às políticas educacionais quando reduzem o professor a mero transmissor de 

conteúdos e instrumento de controle.  

 

Esse processo proporciona aos alunos uma participação efetiva na busca pela 

melhoria da qualidade do ensino da Instituição, e orienta os professores nas 

possíveis correções de posturas, atitudes e comportamentos que conduzam, com 

equilíbrio, o desenvolvimento de suas práticas didático-pedagógicas 

(MATUICHUK; SILVA, 2013, p. 341). 

2.4 Base epistemológica  

Os autores afiram que, tanto o processo avaliativo do Sinaes, como a avaliação do docente pelo 

discente possui caráter participativo, colaborativo e emancipativo.  

 

[...] o discente tem acesso a um instrumento de caráter participativo, colaborativo 

e emancipativo. O mesmo contém perguntas pertinentes à organização didático-
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pedagógica, ao corpo docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo e 

instalações físicas institucionais (MATUICHUK; SILVA, 2013, p. 328). 

 

[...] todo processo de avaliação institucional tem com requisito e condição 

indispensável a participação da comunidade educativa. Isto quer dizer que a 

avaliação realizada somente por agentes externos à vida institucional tende a 

fracassar, pois não contempla o processo participativo. Limitando sua 

participação mediante a aplicação de um instrumento de perguntas fechadas, não 

abrange o currículo, a administração, a infraestrutura, os equipamentos e o 

planejamento (MATUICHUK; SILVA, 2013, p. 331).  

2.5 Projeto de Formação ao qual se vincula a concepção de Qualidade da Educação 

Os autores articulam o instrumento de avaliação do Sinaes com a formação “uma vez que existe uma 

estreita relação entre avaliação e formação” (MATUICHUK; SILVA, 2013, p. 325).  

Os autores defendem a formação à distância: 

 

Uma forma bastante atual é a educação a distância. O professor pode mesclar suas 

aulas entre presenciais e virtuais. Ele certamente precisa dominar o conteúdo e 

adquirir práticas que venham a produzir conhecimento. As tecnologias são 

veículos para criar espaços virtuais de aprendizagem significativa e interação 

entre o aluno e o professor. 

 

Uma formação reflexiva implica que o professor em sua própria prática 

pedagógica seja crítico em relação aos conteúdos disponibilizados e construa 

novos conteúdos ao longo de sua formação. É um processo que demanda tempo, e 

principalmente envolvimento do professor nas discussões, sobre o uso dos 

recursos midiáticos na educação escolar (MORAES; TERUYA apud 

MATUICHUK; SILVA, 2013, p. 336).  
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APÊNDICE 02  

INSTRUMENTO DE ANÁLISE DO ARTIGO 02 

 

3. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Ficha número 02 

1.2 Revista Educação & Sociedade 

1.3 Título Expansão da educação superior no brasil: limites e possibilidades 

1.4 Autores Aparecida da Silva Xavier Barros 

1.5 Ano  2015 

1.6 Resumo Este estudo retrata e discute a distribuição e ampliação da Educação Superior no 

Brasil. A análise de dados estatísticos, artigos, legislação e matérias jornalísticas 

revela o cenário atual: percentual reduzido da população de 18 a 24 anos que 

frequenta esse nível de educação e crescimento da oferta de vagas, sobretudo no 

sistema superior privado. A nossa reflexão se pauta nas políticas públicas 

direcionadas para a expansão e democratização da Educação Superior, procurando 

destacar os principais avanços. Temos como pressuposto que o maior desafio para a 

elevação geral do nível de escolaridade da população é o comprometimento do 

Estado, do Sistema Nacional de Educação e da 

sociedade civil com a melhoria da qualidade da Educação Básica pública. 

4. ANÁLISE TEÓRICO-METODOLÓGICA 

2.1 Concepção de Qualidade da Educação 

Quanto a Concepção de qualidade da educação no artigo 02, a primeira passagem é quando a autora 

faz comparações do ensino entre as duas esferas – pública e privada, afirmando que: 

 

O fato é que a partir de 1990, e com maior intensidade nos dois mandatos do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), as políticas para a educação 

superior se inserem no contexto de subordinação do país à economia global, à 

agenda neoliberal e às ideias disseminadas por organismos multilaterais, como 

Banco Mundial (BM), o Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID) e a 

Organização Mundial do Comércio (OMC). Dentre outras coisas, tal lógica 

difundiu uma concepção de universidade calcada em princípios mercantilistas e 

produtivistas. Nesse sentido, a alternativa privada foi exaltada como a solução 

mais eficiente para acelerar a oferta de vagas (SGUISSARDI, 2006). Esse 

estímulo à expansão pela iniciativa privada provocou o rompimento com a ideia 

de universidade pautada na articulação entre ensino, pesquisa e extensão, o que 

permitiu a proliferação de cursos e instituições privadas com padrões mínimos de 

qualidade (BARROS, 2015, p. 368, grifo nosso).  

2.2 Posicionamento político dos autores 

Em se tratando do posicionamento político da autora do artigo 02, foi preciso recorrer ao objetivo do 

mesmo:  

 

O objetivo principal deste estudo é o de contribuir para o debate acerca da 

expansão da educação superior brasileira, tendo como mote analítico as políticas 

de inclusão implementadas nas últimas décadas. Diante deste quadro, um 

importante desafio será brevemente analisado neste artigo: a melhoria da 
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qualidade da Educação Básica pública e suas repercussões na Educação Superior 

(BARROS, 2015, p. 362).  

2.3 Base ontológica que sustenta o “ser professor” 

Não foi possível identificar a base ontológica que sustenta o “ser professor” separada da base 

epistemológica, então trataremos das duas em conjunto. O artigo 02 é sustentado pelas políticas do Ministério 

da Educação e por autores, como: Sguissardi (2006); Oliveira, Dourado e Amaral (2006); Oliveira e Bittar 

(2012); Lima, Azevedo e Catani (2008). Entretanto, foi possível perceber que a autora se apropria desses 

autores com base epistemológica crítica em algumas passagens do texto, mas não desenvolve aprofundamento 

crítico acerca das políticas educacionais, revelando-se um artigo não apenas descritivo, mas também 

hegemônico, pois a neutralidade é notória ao longo do texto. 

2.4 Base epistemológica  

 

2.5 Projeto de Formação ao qual se vincula a concepção de Qualidade da Educação 

Não há no artigo 02 passagem sobre a formação, pelo contrário, a autora afirma que essa questão não 

será discutida devido ao limite do texto. 

 

Devido às limitações de espaço, deixaremos de abordar algumas iniciativas 

igualmente importantes para a expansão e democratização da Educação Superior 

no Brasil, tais como a oferta de vagas em cursos de formação de professores de 

Educação Básica e o fortalecimento da Educação Tecnológica (BARROS, 2015, 

p. 370). 
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APÊNDICE 03  

INSTRUMENTO DE ANÁLISE DO ARTIGO 03 

 

5. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Ficha número 03 

1.2 Revista Estudos Pedagógicos 

1.3 Título Significados da noção de qualidade da educação na arena educacional brasileira 

1.4 Autores Joana Buarque Gusmão 

1.5 Ano  2013 

1.6 Resumo Compartilha resultados de pesquisa pautada pelo seguinte problema de investigação: 

“O que está em jogo nas noções de qualidade da educação para alguns dos principais 

atores sociais do campo educacional?” A partir da delineação de uma arena 

composta por atores sociais situados no Estado, na sociedade civil e em organismos 

multilaterais, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com seus integrantes, 

abordando perguntas relativas às razões de a qualidade da educação estar em pauta, à 

concepção de qualidade e às disputas subjacentes à noção. Concluiu-se que está em 

jogo nas noções de qualidade da educação a redução das desigualdades 

educacionais, vista por dois prismas: 1) a elevação do desempenho dos estudantes 

nas provas de larga escala; e 2) a garantia de condições de ensino que conduzam a 

uma formação ampla dos estudantes. 

6. ANÁLISE TEÓRICO-METODOLÓGICA 

2.1 Concepção de Qualidade da Educação 

É recorrente no artigo passagens sobre a qualidade da educação, no entanto, são citações das 

entidades entrevistadas, não havendo nenhum posicionamento da autora quanto à temática abordada.  

 

Nos depoimentos acerca das concepções de qualidade da educação, a oposição se 

deu entre os atores que concebem a “aprendizagem” (entendida primordialmente 

por meio dos resultados das provas em larga escala) como o principal significado 

de qualidade da educação e os que defendem uma visão abrangente, com o foco 

estendido aos processos, às condições gerais de ensino e o aprendizado em uma 

perspectiva mais ampla que o aferido pelas provas (GUSMÃO, 2013, p. 106). 

 

De acordo com a citação acima, percebe-se que a qualidade da educação está ligada à questão dos 

resultados das avaliações e à questão que vai para além das provas que medem a aprendizagem dos alunos, 

sendo esses posicionamentos divididos por dois grupos. O grupo que defende a qualidade da educação como 

avaliação da aprendizagem é composto por representantes do: 

 

[...] Banco Mundial, do MEC, do Instituto Ayrton Senna, do movimento Todos 

pela Educação, da Undime e do Unicef, a “aprendizagem” é vista como a 

principal finalidade da escola, sua razão de existir. As concepções por eles 

desenvolvidas tendem a ser mais substantivas: qualidade é aprendizagem, 

qualidade é garantir acesso e permanência. Apesar de mencionar a existência de 

outros aspectos importantes, esses estão condicionados hierarquicamente à 

aprendizagem, sendo “facilitadores” para sua garantia; ou seja, as “condições” 
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não são importantes a priori, e sim quando estão orientadas para a promoção da 

“aprendizagem” (GUSMÃO, 2013, p. 106).  

 

Já o segundo grupo, afirmam que qualidade na educação é campo de debate que vai para além das 

medições de aprendizagem. 

 

O segundo grupo de depoimentos, composto por representantes da ANPEd, da 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação, do CNE, da CNTE, da Comissão de 

Educação e Cultura da Câmara dos Deputados e do MEC, reconhece a 

importância da aprendizagem, assim como das avaliações centralizadas, mas em 

suas formulações prioriza uma noção de qualidade da educação mais ampla, isto 

é, com recorrência a um conjunto de aspectos (GUSMÃO, 2013, p. 108).  

 

De forma geral, o segundo grupo reconheceu que a qualidade da educação deve considerar os 

processos, as condições e outros elementos de aprendizagem, tais como os conteúdos disciplinares, a 

cidadania e a ética. A questão da infraestrutura, tempos e espaços para o desenvolvimento do processo 

educativo também foi considerado pelo segundo grupo, assim como as questões de valores, diversidade, 

contextualização do ensino, participação e democracia. 

A qualidade social da educação foi citada por duas entidades: Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação e CNTE. 

 

Dois dos entrevistados (Daniel Cara e Roberto Leão) empregaram o termo 

“qualidade social” para revestir suas concepções de qualidade da educação. A 

abordagem remete à formação que se pretende propiciar aos alunos, tirando o 

foco unicamente da aprendizagem dos “conteúdos” avaliados pelas testagens e 

envolvendo o desenvolvimento da ética e a construção da cidadania (GUSMÃO, 

2013, p. 110).  

 

Referente à citação de qualidade social, o artigo 03 afirma que tem sido um termo empregado para 

marcar uma diferença de posições. Para a autora, subentende-se a existência de uma concepção de qualidade 

que não se atenha a valores “sociais”, isto é, que dê primazia à dimensão econômica.  

2.2 Posicionamento político dos autores 

Não há posicionamento político da autora. O artigo 03 expõe as entrevistas semiestruturadas com as 

entidades pesquisadas, porém não demonstra posicionamento político nem no que se refere às opiniões das 

entidades, nem no que se refere ao seu próprio posicionamento.  

2.3 Base ontológica que sustenta o “ser professor” 

A base ontológica que sustenta o “ser professor” não foi localizada segundo o posicionamento da 

autora. No entanto, algumas entidades expressaram opiniões sobre o professor e o trabalho docente como 

prioridades para as políticas de magistério.  

 

As prioridades para as políticas relacionadas ao magistério foi um dos pontos que 

mais provocaram discordância entre os atores. Alguns depoimentos se referiram 

ao grupo docente como uma questão-chave no debate da qualidade da educação. 

Contudo, se a convergência do tema pode ter formado um consenso, observa-se 

que os dissensos estariam situados nas formas priorizadas para garantir que o 

professorado cumpra com o papel que lhe é atribuído (GUSMÃO, 2013, p. 117).  
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O BM se destaca com o posicionamento mais hegemônico e neoliberal entre essas entidades que 

afirmam que a estrutura do trabalho docente não é fator importante para o alcance da qualidade, sendo 

favorável à proposta de bonificação por mérito.  

 

Entre os que defendem os bônus (de forma declarada, apenas a especialista do 

Banco Mundial se disse a favor), argumenta-se que funciona como um incentivo à 

dedicação e ao comprometimento dos professores com um ensino capaz de ser 

traduzido em um bom desempenho de estudantes (GUSMÃO, 2013, p. 118).  

 

Foi possível perceber que essa afirmação do BM gerou polêmica entre algumas entidades e as que se 

posicionaram contra foram a ANPEd, o CNE, a CNTE e o MEC. Opinaram que um sistema baseado em 

prêmios e punições não funcionada, pois gera disputa e competição entre os professores.  

2.4 Base epistemológica  

A presença de base epistemológica no artigo 03 é mínima, principalmente no que se refere à qualidade 

da educação. A autora não recorre a nenhum teórico para fundamentar e aprofundar sua análise.  

2.5 Projeto de Formação ao qual se vincula a concepção de Qualidade da Educação 

Como o artigo 03 foi construído de acordo com as respostas das entrevistas semiestruturadas, a 

presença de um projeto de formação está localizada de acordo com a opinião de cada entidade e não de acordo 

com a autora do artigo.  
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APÊNDICE 04  

INSTRUMENTO DE ANÁLISE DO ARTIGO 04 

 

7. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Ficha número 04 

1.2 Revista Educação & Sociedade 

1.3 Título A qualidade da educação brasileira como direito 

1.4 Autores Carlos Roberto Jamil Cury 

1.5 Ano  2014 

1.6 Resumo A qualidade em educação sempre foi uma dimensão esperada da parte de todos os 

envolvidos em sistemas educacionais. Entretanto, nos anos noventa, a chamada 

“cultura de avaliação” impôs avaliações de larga escala com testes padronizados a 

fim de medir o desempenho dos estudantes. No Brasil, país de democratização 

educacional tardia, o acesso e a permanência ao ensino obrigatório foram vistos 

como básicos para a qualidade do desempenho. Ora, a qualidade depende de 

insumos pedagógicos, da formação inicial e continuada dos docentes, de planos de 

carreira e de salários atrativos. Tais exigências, dentro de um país federativo, estão 

contempladas no novo plano nacional de educação em que se avançou no 

encaminhamento no regime de colaboração. 

8. ANÁLISE TEÓRICO-METODOLÓGICA 

2.1 Concepção de Qualidade da Educação 

Inicialmente o artigo explora a palavra qualidade na perspectiva filosófica, dizendo que: 

 

Caso se peça à filosofia uma determinação mais precisa do que seja a qualidade, 

pode-se dizer que, considerando vários autores como Aristóteles, Kant e Engels, 

ela supõe uma certa quantidade capaz de ser mensurada, na qual reside um modo 

de ser de tal forma distinta que ela se veja enriquecida ao ponto de sua realidade 

apresentar um salto agregando valor àquilo que a sustém. E essa realidade 

qualificada pode ser conhecida pelo sujeito que pode então agir sobre ela. Essa 

indicação definidora da qualidade, ainda que ela mesma se preste a muitas outras 

determinações, pode nos ser útil no desvendamento de aspectos da educação 

escolar (CURY, 2014, p. 1054).  

 

A citação acima desenvolve o significado da palavra qualidade na perspectiva de alguns autores e 

caminha para localização no âmbito da educação.  

O autor destaca que é notória a dificuldade em definir precisamente o que seja qualidade, sendo então 

mais coerente partir daquilo que a qualidade não é: uma espécie de definição negativa. 

 

A qualidade não é a falta de acesso, não é o aligeiramento, não é a carência de 

recursos e, sobretudo, não é a saída dos egressos sem o domínio daquilo que a 

LDB considera como formação comum (art. 22) e formação básica do cidadão 

(art. 32) e respectivos objetivos e finalidades (art. 32 e art. 35) (CURY, 2014, p. 

1055).  
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Se tal é a importância da educação, então, ela só pode ter como própria de sua 

natureza a qualidade. Tanto é assim que este direito, assim juridicamente 

protegido, se vê ainda cercado de um financiamento vinculado à própria 

Constituição de modo que, pelo art. 212, todos os entes federados são obrigados a 

fazer o devido investimento em educação a fim de assegurar sua qualidade 

(CURY, 2014, p. 1059).  

 

A citação acima expressa o que a CF/88 entende por qualidade da educação, sendo também “padrão 

mínimo de oportunidades educacionais e custo mínimo por aluno” (CURY, 2014, p. 1059).  

O autor reitera que, falar de qualidade da educação requer dimensão externa e interna do campo social 

educacional, no entanto, seu posicionamento é claro e crítico ao considerar o trabalho e a profissionalização 

docente enquanto centralidade para uma efetiva qualidade.  

 

Para a consecução de qualidade há alguns pontos fundamentais para a qualidade 

em educação: as condições de trabalho dos 2.500.000 de docentes das 220.000 

unidades escolares, nos 27 Estados da União, nos mais de 5.500 municípios. 

Sempre pressionando por salários mais dignos, tais docentes não usufruem de 

jornada integral e, nos mais diferentes diagnósticos, muitos sofrem de desistência 

laboral (CURY, 2014, p. 1060).  

2.2 Posicionamento político dos autores 

O autor se posiciona de forma crítica quando menciona os vários significados que o termo qualidade 

da educação vem sido expressado nos debates políticos, sobretudo na CF/88 e LDB/96. Levanta uma crítica 

ao termo “padrão de qualidade”, dizendo que o mesmo está apenas afirmando um modelo ideal, um horizonte, 

uma determinada qualidade da educação, mas que efetivamente nunca é alcançada, pois são planos 

longitudinais, sempre um real que se distancia. 

2.3 Base ontológica que sustenta o “ser professor” 

O professor é a principal defesa do autor. Para ele, a qualidade da educação não deve ser planos e 

projetos para as políticas públicas se não valorizar o trabalho docente. É preciso “pôr em evidência o papel do 

professor, sua qualificação profissional ante as necessidades básicas da aprendizagem e sua valorização face 

às condições de trabalho” (CURY, 2014, p. 1062). 

2.4 Base epistemológica  

O autor sustenta o diálogo estabelecido no artigo, bem como suas críticas ao que se tem propagado 

sobre a qualidade da educação, a partir de autores com perspectiva contra-hegemônica, tais como: Dourado, 

Oliveira (2009); Freitas (2005); Gatti (2013); Santos (2013), entre outros. Com isso, é possível afirmar que o 

mesmo sustenta um posicionamento crítico frente à qualidade da educação.   

2.5 Projeto de Formação ao qual se vincula a concepção de Qualidade da Educação 

Foi possível reconhecer um projeto de formação com perspectiva crítica no artigo, pois, como já 

mencionado sobre a base ontológica que sustenta o “ser professor” para o autor, não deve existir diálogo sobre 

a qualidade da educação se não houver centralidade na formação, profissionalização e trabalho docente para 

as políticas públicas e para os debates acerca da educação.  

  



144 
 

APÊNDICE 05  

RELAÇÃO DOS 62 ARTIGOS LOCALIZADOS COM A PALAVRA QUALIDADE 

 

ANO REVISTA TÍTULO PALAVRA 

QUALIDADE 

2015 RBE MEDIAÇÕES ON-LINE EM CURSOS DE 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA OS 

PROFESSORES DE LÍNGUA 

PORTUGUESA EM QUESTÃO 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO   

(  ) PALAVRAS-CHAVE 

2015 RBE A ATITUDE DO EDUCADOR DE 

INFÂNCIA E A PARTICIPAÇÃO DA 

CRIANÇA COMO REFERENCIAIS DE 

QUALIDADE EM EDUCAÇÃO 

(X) TÍTULO  

(X) RESUMO  

(X) PALAVRAS-CHAVE 

2015 RBE TEMOS DE FAZER UM CAVALO DE 

TROIA ELEMENTOS PARA 

COMPREENDER A 

INTERNACIONALIZAÇÃO DA 

INVESTIGAÇÃO E DO ENSINO 

SUPERIOR 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO  

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

2015 RBE ENSINO MÉDIO UNITÁRIO OU 

MULTIFORME? 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO  

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

2014 RBE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO COMO 

PARTE DO PROBLEMA. EDUCAÇÃO 

ESCOLAR E DESIGUALDADE NO CHILE 

(X) TÍTULO  

(X) RESUMO 

  (X) PALAVRAS-

CHAVE 

2013 RBE LITERACIA E PENSAMENTO CRÍTICO: 

UM REFERENCIAL PARA A EDUCAÇÃO 

EM CIÊNCIAS E EM MATEMÁTICA 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO   

(  ) PALAVRAS-CHAVE 

2015 ESTUDOS 

PEDAGÓGICOS 

A FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE 

JOVENS E ADULTOS NA AMÉRICA 

LATINA: CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

E EXPERIÊNCIA 

(  ) TÍTULO  

 (X) RESUMO 

  (  ) PALAVRAS-

CHAVE 

2015 ESTUDOS 

PEDAGÓGICOS 

EDUCAÇÃO COMPARADA NO BRASIL: 

ESBOÇO DE AGENDA 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO  

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

2015 ESTUDOS 

PEDAGÓGICOS 

AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E O 

MATERIAL DIDÁTICO DO PROGRAMA 

LER E ESCREVER NO 1O ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO  

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

2015 ESTUDOS 

PEDAGÓGICOS 

RELAÇÕES ENTRE INDICADORES DE 

QUALIDADE DE ENSINO E 

DESEMPENHO DE ESTUDANTES DOS 

CURSOS DE PEDAGOGIA DO BRASIL NO 

EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO 

DOS ESTUDANTES 

(X) TÍTULO  

 (X) RESUMO  

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

2014 ESTUDOS 

PEDAGÓGICOS 

PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS ACERCA DO ACESSO 

À EDUCAÇÃO SUPERIOR: UM ESTUDO 

EXPLORATÓRIO 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO  

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

2014 ESTUDOS 

PEDAGÓGICOS 

MONITORIA: FONTE DE SABERES À 

DOCÊNCIA SUPERIOR 

(  ) TÍTULO  

 (X) RESUMO   

(  ) PALAVRAS-CHAVE 

2014 ESTUDOS DEFASAGEM IDADE-SÉRIE EM 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

(  ) TÍTULO   
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PEDAGÓGICOS MÉDIO DO RIO GRANDE DO SUL (X) RESUMO  

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

2013 ESTUDOS 

PEDAGÓGICOS 

INDICADORES DE QUALIDADE DO 

ENSINO FUNDAMENTAL: O USO DAS 

TECNOLOGIAS DE MINERAÇÃO DE 

DADOS E DE VISÕES 

MULTIDIMENSIONAIS PARA APOIO À 

ANÁLISE E DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

(X) TÍTULO  

 (X) RESUMO  

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

2013 ESTUDOS 

PEDAGÓGICOS 

A HEGEMONIA ÀS AVESSAS NO 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO  (  ) 

PALAVRAS-CHAVE 

2013 ESTUDOS 

PEDAGÓGICOS 

FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

NOS ANOS INICIAIS: AÇÕES VOLTADAS 

PARA MUNICÍPIOS COM BAIXO IDEB 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO   

(  ) PALAVRAS-CHAVE 

2013 ESTUDOS 

PEDAGÓGICOS 

SIGNIFICADOS DA NOÇÃO DE 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA ARENA 

EDUCACIONAL BRASILEIRA 

(X) TÍTULO  

(X) RESUMO   

(X) PALAVRAS-CHAVE 

2015 ENSAIO O IDEB COMO POLÍTICA DE 

REGULAÇÃO DO ESTADO E 

LEGITIMAÇÃO DA QUALIDADE: EM 

BUSCA DE SIGNIFICADOS 

(X) TÍTULO  

(X) RESUMO  

(X) PALAVRAS-CHAVE 

2015 ENSAIO PROPOSTA DE PRÁTICAS 

ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICAS QUE 

POSSAM CONTRIBUIR PARA O 

DESEMPENHO DOS ALUNOS DE 

ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL NA PROVA BRASIL 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO  

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

2015 ENSAIO  “EDUCAR PARA CRESCER” OU 

AUDITAR PARA CRESCER? 

GOVERNANDO PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

(  ) TÍTULO  

 (X) RESUMO  

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

2015 ENSAIO POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO DO 

TRABALHO DOCENTE NO BRASIL: 

ALGUMAS QUESTÕES 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO   

(  ) PALAVRAS-CHAVE 

2015 ENSAIO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EM 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NAS 

MODALIDADES PRESENCIAL E A 

DISTÂNCIA: PERCEPÇÃO DOS 

EGRESSOS 

(  ) TÍTULO  

 (X) RESUMO   

(  ) PALAVRAS-CHAVE 

2015 ENSAIO OS NÓS CRÍTICOS DO SISTEMA 

ESCOLAR DO CHILE: HIPÓTESES 

EXPLICATIVAS E PROPOSTAS PARA 

UMA NOVA ARQUITETURA DO SETOR 

PÚBLICO 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO  

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

2014 ENSAIO O DESEMPENHO ACADÊMICO COMO 

INDICADOR DE QUALIDADE DA 

TRANSIÇÃO ENSINO MÉDIO-

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

(X) TÍTULO  

 (  ) RESUMO   

(  ) PALAVRAS-CHAVE 

2014 ENSAIO AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM 

TEMPOS DE PROGRESSÃO 

CONTINUADA: O QUE MUDOU? UM 

ESTUDO DE TESES E DISSERTAÇÕES 

SOBRE O TEMA (2000-2010) 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO   

(  ) PALAVRAS-CHAVE 

2014 ENSAIO POR QUE NÃO FAZEMOS COMO A 

COREIA? 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO  
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(X) PALAVRAS-CHAVE 

2014 ENSAIO PRODUTIVISMO ACADÊMICO E 

DECORRÊNCIAS ÀS CONDIÇÕES DE 

VIDA/TRABALHO DE PESQUISADORES 

BRASILEIROS E EUROPEUS 

(  ) TÍTULO  

 (X) RESUMO  

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

2014 ENSAIO ESCOLAS MULTISSERIADAS: A 

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL E 

REFLEXÕES PARA O CASO BRASILEIRO 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO   

(  ) PALAVRAS-CHAVE 

2014 ENSAIO POLÍTICAS EDUCACIONAIS E A 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NOS 

MUNICÍPIOS FLUMINENSES: ALGUNS 

RECORTES 

(X) TÍTULO 

(  ) RESUMO  

(X) PALAVRAS-CHAVE 

2013 ENSAIO APRENDIZAGEM SOCIOEMOCIONAL EM 

ESTUDANTES DE QUINTA E SEXTA 

SÉRIE: APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO 

DE IMPACTO DO PROGRAMA BASE 

(  ) TÍTULO  

 (X) RESUMO 

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

2013 ENSAIO MELHORIA DA QUALIDADE 

EDUCACIONAL E REDUÇÃO DA 

VIOLÊNCIA ATRAVÉS DE ABERTURA 

DE ESCOLAS PÚBLICAS NOS FINAIS DE 

SEMANA: UMA AVALIAÇÃO 

QUANTITATIVA 

(X) TÍTULO  

(X) RESUMO  

(X) PALAVRAS-CHAVE 

2013 ENSAIO ENSINO FUNDAMENTAL: DAS 

COMPETÊNCIAS PARA ENSINAR ÀS 

COMPETÊNCIAS PARA APRENDER 

(  ) TÍTULO  

(  ) RESUMO  

(X) PALAVRAS-CHAVE 

2013 ENSAIO POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO 

NAVAL 

(  ) TÍTULO  

(X) RESUMO  

(  ) PALAVRAS-CHAVE 

2013 ENSAIO CURRÍCULO E GESTÃO: PROPONDO 

UMA PARCERIA 

(  ) TÍTULO  

(X) RESUMO   

(  ) PALAVRAS-CHAVE 

2013 ENSAIO AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO 

CONTINUADA NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO: UM ESTUDO DE CASO 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO   

(  ) PALAVRAS-CHAVE 

2013 ENSAIO A CONSTRUÇÃO DA NOÇÃO DE 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

(X) TÍTULO  

(X) RESUMO  

(X) PALAVRAS-CHAVE 

2013 ENSAIO AVALIAÇÃO DO DOCENTE PELO 

DISCENTE NA MELHORIA DO 

DESEMPENHO INSTITUCIONAL: 

UTFPR/SIAVI 

(  ) TÍTULO  

 (X) RESUMO   

(  ) PALAVRAS-CHAVE 

2013 ENSAIO AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO: UMA 

DISCUSSÃO DE ALGUMAS QUESTÕES 

CRÍTICAS E DESAFIOS A ENFRENTAR 

NOS PRÓXIMOS ANOS 

(  ) TÍTULO  

 (X) RESUMO  

(X) PALAVRAS-CHAVE 

2015 CADERNOS CEDES PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 

AUTONOMIA CONTROLADA E 

ADOECIMENTO DO PROFESSOR 

(  ) TÍTULO  

 (X) RESUMO  

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

2015 CADERNOS CEDES AS LUTAS E A AGENDA SINDICAL PARA 

A VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO NA 

PERSPECTIVA DA CNTE: QUAL A 

CONTRIBUIÇÃO DO NOVO PLANO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO? 

(  ) TÍTULO  

(X) RESUMO  

(  ) PALAVRAS-CHAVE 

2015 CADERNOS CEDES O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E 

A VALORIZAÇÃO DOCENTE: 

CONFLUÊNCIA DO DEBATE NACIONAL 

(  ) TÍTULO  

 (X) RESUMO  

(X) PALAVRAS-CHAVE 
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2015 CADERNOS CEDES FORMAÇÃO CONTINUADA E SUAS 

IMPLICAÇÕES: ENTRE A LEI E O 

TRABALHO DOCENTE 

(  ) TÍTULO  

 (X) RESUMO  

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

2013 CADERNOS CEDES LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO DE 

PESSOAS JOVENS E ADULTAS: UM 

BALANÇO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO  

(  ) PALAVRAS-CHAVE 

2015 EDUCAÇÃO E 

SOCIEDADE 

EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

NO BRASIL: LIMITES E POSSIBILIDADES 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO  

(X) PALAVRAS-CHAVE 

2015 EDUCAÇÃO E 

SOCIEDADE 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE SISTEMAS 

DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO 

BRASIL E EM PORTUGAL: A PROPÓSITO 

DA FLEXIBILIDADE EDUCACIONAL 

(  ) TÍTULO  

(X) RESUMO  

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

2015 EDUCAÇÃO E 

SOCIEDADE 

QUALIDADE DO ENSINO, BALANÇO DE 

UMA DÉCADA DE PESQUISAS 

(X) TÍTULO  

(X) RESUMO  

(X) PALAVRAS-CHAVE 

2015 EDUCAÇÃO E 

SOCIEDADE 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E 

ADOECIMENTO NO COTIDIANO DE 

DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR 

(X) TÍTULO  

(X) RESUMO  

(X) PALAVRAS-CHAVE 

2015 EDUCAÇÃO E 

SOCIEDADE 

JOGOS DA VERDADE. A NOVA GESTÃO 

PÚBLICA E A MODERNIZAÇÃO DO 

SISTEMA EDUCACIONAL ITALIANO 

(  ) TÍTULO  

(X) RESUMO   

(  ) PALAVRAS-CHAVE 

2014 EDUCAÇÃO E 

SOCIEDADE 

PENSAMENTO E SOCIEDADE: 

CONTRIBUIÇÕES AO DEBATE SOBRE A 

EXPERIÊNCIA DO ENEM 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO  

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

2014 EDUCAÇÃO E 

SOCIEDADE 

QUALIDADE E TRABALHO DOCENTE: 

AS EXPERIÊNCIAS E OPORTUNIDADES 

DE APRENDIZAGEM DOS PROFESSORES 

(X) TÍTULO  

(X) RESUMO  

(X) PALAVRAS-CHAVE 

2014 EDUCAÇÃO E 

SOCIEDADE 

TRANSGRESSÃO DO PARADIGMA DA 

(MULTI)SERIAÇÃO COMO REFERÊNCIA 

PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 

PÚBLICA DO CAMPO 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO  

(X) PALAVRAS-CHAVE 

2014 EDUCAÇÃO E 

SOCIEDADE 

A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA COMO DIREITO 

(X) TÍTULO  

(X) RESUMO  

(X) PALAVRAS-CHAVE 

2014 EDUCAÇÃO E 

SOCIEDADE 

O CONTEÚDO JURÍDICO DO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA GARANTIA DE 

PADRÃO DE QUALIDADE DO ENSINO: 

UMA CONTRIBUIÇÃO DESDE A TEORIA 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

(X) TÍTULO  

(X) RESUMO  

(X) PALAVRAS-CHAVE 

2013 EDUCAÇÃO E 

SOCIEDADE 

GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA E 

ESTUDOS ORGANIZACIONAIS 

CRÍTICOS: CONVERGÊNCIAS TEÓRICAS 

(  ) TÍTULO  

(X) RESUMO  

(X) PALAVRAS-CHAVE 

2013 EDUCAÇÃO E 

SOCIEDADE 

DIVERGÊNCIAS E CHÃO COMUM: O 

DIREITO À EDUCAÇÃO NO IV 

SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO  

(  ) PALAVRAS-CHAVE 

2013 EDUCAÇÃO E 

SOCIEDADE 

O IDEB: LIMITES E ILUSÕES DE UMA 

POLÍTICA EDUCACIONAL 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO   

(  ) PALAVRAS-CHAVE 

2013 EDUCAÇÃO E 

SOCIEDADE 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

TRABALHADORES DE QUALIDADE: 

REGIME DE COLABORAÇÃO E SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

(X) TÍTULO  

(X) RESUMO  

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

2013 EDUCAÇÃO E O REGIME DE COLABORAÇÃO E O (  ) TÍTULO  
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SOCIEDADE ENSINO MÉDIO: UMA ANÁLISE DE 

CONTEXTO 

 (X) RESUMO  

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

2013 EDUCAÇÃO E 

SOCIEDADE 

PRESSUPOSTOS EDUCACIONAIS E 

ESTATÍSTICOS DO IDEB 

(  ) TÍTULO  

(X) RESUMO 

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

2013 EDUCAÇÃO E 

SOCIEDADE 

ESTRATIFICAÇÃO DAS 

OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS NO 

BRASIL: CONTEXTOS E DESAFIOS PARA 

A OFERTA DE ENSINO EM CONDIÇÕES 

DE QUALIDADE PARA TODOS 

(X) TÍTULO  

(  ) RESUMO  

(X) PALAVRAS-CHAVE 

2013 EDUCAÇÃO E 

SOCIEDADE 

NECESSIDADES E POSSIBILIDADES 

PARA O FINANCIAMENTO DA 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA NO PLANO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

(  ) TÍTULO   

(X) RESUMO  

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

2013 EDUCAÇÃO E 

SOCIEDADE 

A EDUCAÇÃO COMO DIREITO DE 

CIDADANIA E RESPONSABILIDADE DO 

ESTADO 

(  ) TÍTULO 

  (X) RESUMO  

 (  ) PALAVRAS-CHAVE 

 


