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RESUMO 

A pesquisa trata de como os Modelos de Emancipador e Instrumentalista de Formação de 

Professores(as) e as políticas de avaliação de instituição (1995 a 2002) repercutiram nas 

políticas de formação dos(as) pedagogo(a)-professores(as) dos primeiros anos do Ensino 

Fundamental nas Instituições de Educação Superior (IES) campo da pesquisa. Partimos da 

idéia de que as IES são campos que têm lógicas institucionais que possibilitam um processo 

de refração-retradução (BOURDIEU, 2004) dos Modelos de Formação e das políticas de 

avaliação no processo de sua auto-produção e auto-organização (MORIN, 2000c). 

Realizamos estudos que nos possibilitaram a compreensão do percurso da sociedade moderna 

(contratual) à sociedade pós-moderna (pós-contratual) (SANTOS, 1997, 1998, 2000a, 2000b, 

2004a, 2004b, 2004c, 2006), caracterizando o cenário de globalizações neoliberais que 

marcaram o chão histórico da pesquisa. A linha teórico-metodológica da pesquisa está 

alicerçada na relação entre as globalidades-globalizações e as localidades-localizações a partir 

de uma perspectiva crítico-propositiva de Ciência e de Educação fundada na concepção de 

Ciência Prudente para uma Vida Decente (SANTOS, 1989, 1997, 1998, 2000a, 2000b, 

2004a, 2004b, 2004c, 2006). Utilizamo-nos da entrevista, da literatura e dos documentos 

produzidos nas Faculdades para coleta dos dados e os tratamos através da Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 1987). O campo de pesquisa constitui-se de duas Faculdades Privadas 

do Estado de Pernambuco. As análises das IES têm como resultados uma aproximação das 

localidades-localizações das Faculdades do Modelo Emancipador por meio de uma postura 

rebelde e transgressora dessas instituições frente à política de formação e de avaliação do 

governo da época; o percurso dessa aproximação não foi homogêneo; e, por fim, a dinâmica 

de recepção-ressignificação dos Modelos de Formação e das políticas de avaliação sistêmica 

proporcionaram um movimento de ressignificação das próprias instituições. 

Palavras Chaves: Modelos de Formação de Professores(as); Política de Avaliação da 
Educação Superior; Práticas Pedagógicas. 



 
ABSTRACT 

This research deals with how Emancipator Models and Professors Formation Instrumentalist 

and the Institution Evaluation Policies (from 1995 to 2002) had repercussions on the 

formation policies of the pedagogue - professors of the first years of the Fundamental 

Teaching in the Superior Education Institutions (IES) research field. We depart from the idea 

that IES are fields that have institutional logics to enable a refraction-retranslation process 

(Bourdieu, 2004) of the formation models and of the evaluation policies in the process of its 

auto-production and auto-organization (MORIN, 2000c). We accomplished studies that 

enabled us to understand the route from modern society (contractual) to the post-modern 

society (post-contractual) (SANTOS, 1997, 1998, 2000a, 2000b, 2004a, 2004b, 2004c, 2006), 

characterizing the neoliberal globalizations scenery that marked the research historical 

ground. The theoretician-methodological research line is consolidated in the relationship 

between globalities-glabalizations and the localities- locations from a Science and Education 

critic-proposal perspective based on the Prudent Science Conception for Decent Life (Ciência 

Prudente para uma Vida Decente) (SANTOS, 1989, 1997, 1998, 2000a, 2000b, 2004a, 

2004b, 2004c, 2006). We used interviews, literature and documents produced in the Faculties 

for data collection and treated them through the Content Analysis (BARDIN, 1987). The 

research field is constituted two Private Faculties in the State of Pernambuco. The IES's 

analyses have as consequence Faculties localities- locations approach of the Emancipator 

Model by means of a rebellious and transgressor posture of these institutions in front of the 

government formation and evaluation policy at that time; the route of this approach wasn't 

homogeneous; and, finally, the reception-resignification dynamics of Formation Models and 

Policies of Systemic Evaluation provided a resignification action of the institutions. 

 

Key Words: Professors Formation Models; Evaluation Policy of Superior Education; 
Pedagogical Practices. 
 



 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi sendo tecido na medida em que finalizávamos a pesquisa de mestrado 

sobre as políticas de formação para pedagogos(as)-professores(as) para Educação Infantil e 

para os primeiros anos do Ensino Fundamental no período de 1996 a 2000. Ao analisarmos as 

proposições da Anfope1 e as políticas públicas do MEC/CNE2 acerca da reestruturação dos 

espaços formadores cunhamos dois Modelos de Formação de pedagogos(as)-professores(as): 

o Emancipador (Anfope) e o Instrumentalista (MEC/CNE). Tais Modelos foram se 

construindo historicamente balizados em projetos de sociedade distintos e ressignificando-se 

mutuamente, com aproximações e distanciamentos políticos, epistemológicos e pedagógicos 

como mostrou a pesquisa desenvolvida3. 

Esses Modelos foram gestados no cenário de reestruturação política e econômica 

mundial, período em que o sistema educacional, em especial as políticas de formação dos(as) 

profissionais da educação, passa a ter um destaque especial por conta, entre outras coisas, da 

responsabilidade que se coloca para a educação formal em preparar subjetividades 

competitivas que se adeqüem à reorganização produtiva capitalista pensada a partir da 

centralidade mundial. Com isso, criou-se uma tensão no quadro brasileiro entre o governo 

federal do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) e do então ministro da educação 

Paulo Renato e o movimento organizado dos(as) profissionais da educação na luta da 

construção de políticas públicas de formação de profissionais da educação. 

O período após a publicação da Lei nº 9394/96 constitui-se em uma arena político-

pedagógica para elaborar e implementar um Modelo de Formação de pedagogo(a)-

professor(a). A tensão nacional mobilizou várias entidades, em destaque, a Anfope4, que 

possui uma trajetória de luta em defesa da escola pública de qualidade social e de uma política 

                                                
1 Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação. 
2 Ministério da Educação e Conselho Nacional de Educação. 
3 Dissertação de Mestrado intitulada Políticas de formação de professores: aproximações e distanciamentos 

políticos e epistemológicos. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, Programa de Pós-graduação em 
Educação, 2001. 

4 Nesta tensão, a Anfope “vem contribuindo com essa discussão [da formação], construindo coletivamente uma 
concepção sócio-histórica de educador em contraposição ao caráter tecnicista e conteudista que tem 
caracterizado as políticas de formação de professores para a escola básica em nosso país” (FREITAS, 1999, p. 
19). 
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global para a formação dos(as) pedagogos(as)-professores(as) e de sua profissionalização 

desde o ano de 1990. 

Essa tensão originou discursos acerca da formação que se materializaram em uma 

legislação elaborada pelo MEC/CNE5, a partir da LDB/96 e de seus desdobramentos, e pelos 

documentos da Anfope produzidos, principalmente, nos seus encontros nacionais. 

 

Modelos de Formação de Pedagogos(as)-Professores(as) na Década de 90 

 

O Modelo Emancipador tem sua origem no movimento organizado dos(as) 

profissionais da educação no período dos anos 60 a 90, caracterizando-se histórica e 

politicamente na resistência e na proposição às investidas dos governos em reestruturar o 

sistema de formação de pedagogos(as)-professores(as). 

Este Modelo parte do princípio que a formação “exige e supõe sua articulação com a 

própria mudança estrutural da sociedade em busca de condições de vidas justas, democráticas 

e igualitárias para as classes populares” (ANFOPE, 1998). A formação dos(as) profissionais 

da educação está vinculada à idéia e a prática de transformação social da sociedade. Ou seja, a 

realidade é uma construção social em permanente disposição para a mudança, os rumos que se 

toma dependem das opções políticas que se assumem. 

A opção que a Anfope fez para elaborar democraticamente seu modelo de formação 

foi que a 

 

dimensão social da educação e da escola põe em evidência a estreita 
vinculação entre a forma de organização da escola na sociedade capitalista e 
a formação do educador, fato que coloca em oposição os projetos 
conservadores e o projeto histórico dos educadores que busca a superação 
do capitalismo (ANFOPE, 2000). 

 

É um Modelo de Formação comprometido com a superação da sociedade capitalista e 

com a construção de possibilidades de uma educação que considere as “demandas do mundo 

contemporâneo sem perder de vista requisitos de plena emancipação humana” (ANFOPE, 

1996). A formação é compreendida como o espaço de construção de subjetividades cidadãs e 

profissionais, possuindo, assim, as dimensões humana, epistemológica, política e profissional. 

                                                
5 A legislação construída acerca da reformulação curricular dos cursos de graduação durante o período do 

governo de FHC teve como princípios orientadores: “a) flexibilidade na organização curricular; b) 
dinamicidade curricular; c) adaptação às demandas do mercado de trabalho; d) integração entre graduação e 
pós-graduação; e) ênfase na formação geral; f) definição desenvolvimento de competências de habilidades 
gerais” (CATANI, OLIVEIRA, DOURADO, 2001, p. 74). 
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Para a Anfope (1998), seu Modelo de Formação precisa possibilitar a constituição de 

um(a) pedagogo(a)-professor(a) 

 

crítico, criativo, ético e tecnicamente capaz de contribuir para a 
transformação social. Esse profissional precisa apresentar soluções para 
formulação, difusão e defesa de alternativas pedagógicas diretamente 
articuladas com projetos de sociedade que tenham o ser humano como 
centralidade (ANFOPE, 1996). 

 

Por isso esse Modelo está alicerçado nas idéias de emancipação humana e de 

construção de uma sociedade radicalmente democrática (GIROUX, 1997). Tem suas bases 

sociopolíticas fincadas numa compreensão conflitiva e complexa da sociedade e das 

instituições. Estas entendidas como realidades construídas histórica e socialmente, frutos da 

progressiva produção humana (BERGER, LUCKMANN, 1985), das relações entre homens e 

mulheres, classes sociais e étnicas, etc., podendo ser modificadas, rompidas e transformadas. 

Com isso o Modelo Emancipador dialoga com a perspectiva Crítica de Educação 

(FREIRE, 2000, 1992, 1987). Esta se alicerça nos princípios da: ética universal6 como marca 

da natureza humana e da relação teoria e prática como imperativo de uma prática pedagógica 

crítica e criadora de possibilidades para a produção de conhecimentos comprometidos com a 

emancipação humana, com o respeito à diversidade cultura e com a luta contra as 

desigualdades sócio-econômicas e políticas (Ibid. 2000, 1992, 1987). 

A perspectiva Crítica de Educação funda-se na postura (...) “de espanto e de 

indignação e de, através delas, recuperar o inconformismo e a rebeldia” (SANTOS, 1996, p. 

17). Essa postura representa uma inserção crítica dos sujeitos na história (FREIRE, 1987) a 

partir da ação reflexiva enquanto práxis transformadora do presente em vista de projetos 

societários emancipadores tecidos nas tensões dos desejos, dos interesses e das utopias 

pessoais e coletivas.  

Baseado numa perspectiva Crítica de Educação, o Modelo Emancipador relaciona a 

formação do(a) professor(a) a projetos de sociedade que considerem as “demandas do mundo 

contemporâneo sem perder de vista requisitos de plena emancipação humana” (ANFOPE, 

1996). 

                                                
6 A ética universal, segundo Freire (2000, 1992, 1987), não pode ser confundida com a ética restrita e 

desumanizante da malvadeza neoliberal. Pelo contrário, sua razão de ser é desvelar a frieza e a palidez da ética 
que endeusa o mercado, a competitividade, a tecnologia, tudo isso em detrimento do ser humano. 
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O Modelo Instrumentalista é gestado sob as orientações dos organismos mundiais de 

fomento7 e imposto por um aparato legal em um processo de negação da discussão realizada 

historicamente no Brasil acerca da formação dos(as) profissionais da educação. Esse Modelo 

nasce no seio do movimento da reforma do Estado e da reestruturação produtiva e faz parte de 

um conjunto de medidas que visam o alinhamento da sociedade aos interesses do mercado 

globalizado. 

Esse Modelo está fundado na idéia de adequação da educação aos imperativos do 

ideário de sociedade de mercado8, por isso tem como base epistemológica a racionalidade 

cognitivo-instrumental. Essa racionalidade coloca o conhecimento técnico-pragmático como 

indispensável e central para qualquer ação humana mais elaborada, recusa, assim, a discussão 

desse conhecimento por crivos éticos, pois intenciona naturalizar a técnica nas relações 

sociais em função da produtividade e da eficiência. 

A perspectiva utilitarista e imediatista do conhecimento nega a possibilidade de outras 

racionalidades contribuírem na leitura e na intervenção sobre a realidade. É um saber 

produzido pelos sujeitos da centralidade global onde “os saberes locais ou são recusados ou 

são funcionalizados e, em qualquer caso, tendo sempre em vista a diminuição das resistências 

ao desenrolar da aplicação” (SANTOS, 1999, p. 19). 

Essa racionalidade, segundo Santos, transforma “todos os problemas sociais e 

políticos em problemas técnicos” (1999, p. 19). Resolver os problemas sociopolíticos 

transfigurados em técnicos é tratá-los de modo científico, tendo como prisma a eficiência, a 

eficácia e a neutralidade social e política. Abordar a problemática da formação de 

professores(as) é percebê-la como questão técnica e legal, despolitizando a discussão e 

desconsiderando as contribuições das entidades representativas dos(as) profissionais da 

educação. O mérito político não entra em debate, o subsídio para a elaboração, a 

implementação e o sucesso das políticas educacionais, em particular, são os índices 

estatísticos, são os resultados. Por isso a avaliação de sistema de cunho quantitativo e de 

produto ganha relevância no contexto de políticas públicas neoliberais, principalmente, como 

meio estratégico da materialização impositiva do Modelo Instrumentalista de formação e 

mercantilista de educação. 

                                                
7 O berço político do modelo Instrumentalista foram os “acordos firmados na histórica Conferência de Ministros 

da Educação e de Planejamento Econômico, realizada no México, 1979, e na Conferência de Jontien, 1990, na 
Tailândia” (FREITAS, 1999, p. 18). 

8 A política educacional implementada durante o governo de FHC em seu todo, “adquire importância estratégica, 
como condição para o aprimoramento do processo de acumulação de riquezas e aprofundamento do 
capitalismo” (FREITAS, 2002b, p. 143). 
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Assim, esse Modelo tem como um dos seus fundamentos a Única Razão 

(SACRISTÁN, 1999), ou seja, um dos seus alicerces é a lógica do mercado9, assumindo os 

princípios que orientam a dinâmica do pensamento neoliberal na condução da educação. Essa 

Única Razão concebe a educação orientada pela: 

 

metáfora do mercado (...) que passaria a ser uma mercadoria a mais que, 
como qualquer outro artigo ou serviço, tem um preço e é comprado ou 
vendido; os alunos tornam-se consumidores de produtos, os pais decidem 
aonde ir para comprar, os professores são agentes que dispensam o serviço 
solicitado pelos clientes (...) Um jogo que tem regra, uma ordem, uma 
lógica, alguns interesses e uma linguagem: busca da excelência, inovação, 
competitividade, controle de resultados, eficácia, melhoria das 
qualificações, venda de serviços, habilidades, círculos de qualidade, escolas 
eficazes (Ibid. 1999, p. 240). 

 

Há uma transformação na natureza da educação que passa da função formativo-

emancipadora para um papel preparatório-instrumentalista, deixando de ser direito para ser 

serviço e de ser obrigação do Estado para ser de aquisição pessoal dos sujeitos consumidores 

por méritos próprios. 

Nesse prisma, os processos formativos visam formar, ou melhor, formatar o “homo 

economicus (...) que se guia pelo interesse em obter benefícios, ainda que seja à custa da 

desigualdade ‘natural’ que se pressupõe nos seres humanos” (Ibid. 1999, p. 261). A formação 

restringe as dinâmicas de aperfeiçoamento profissional a uma questão técnica em detrimento 

da ética. 

Assim, uma educação fundada na Única Razão exige uma pedagogia centrada em 

competências que intenciona “aproximar a racionalidade pedagógica da racionalidade 

econômica” (SILVA, 2001, p. 117). Nessa linha de raciocínio, a formação do(a) pedagogo(a)-

professor(a) focaliza a “aquisição de competências voltadas para o ensino em sala de aula 

[tornando-se] um processo de treinamento técnico-profissional” (Ibid. 2001, p. 118). A 

centralidade está nas competências para a formação deste(a) profissional em uma perspectiva 

pragmática e instrumentalista que se limita a resolver os problemas pedagógicos imediatos do 

cotidiano da sala de aula, perdendo de vista questões mais amplas que envolvem a relação 

escola e sociedade em sua complexidade. 

Neste sentido, a Racionalidade Técnico-Instrumental, a Única Razão e a Pedagogia 

de Competências10 constituem o lastro epistemológico do Modelo de Formação 

                                                
9 Lógica esta fundada na acumulação do capital, na propriedade privada e na ética individualista. 
10 Sobre este assunto ver Ramos (2002, 2001a, 2001b). 
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Instrumentalista. Este alicerce reduz os processos de formação ao “treinamento de habilidades 

práticas, úteis, eficientes, produtivas, competitivas, adquiridas na antecipação do professor em 

formação à realidade da sala de aula da educação básica” (SILVA, 2001, p. 119). 

 

Aproximações e Distanciamentos  

 

Os Modelos foram tomando corpo no processo de reestruturação das políticas de 

formação dos(as) pedagogos(as)-professores(as) motivados pela: 

 

a) tentativa de responder aos desafios postos pelas novas configurações 
sociais impulsionadas pela Crise da Modernidade, pela Reestruturação 
Produtiva e pela Reforma do Estado; b) relação dialética de ressignificação 
entre os modelos na luta pela prevalecência de um sobre o outro (SILVA, 
2001, p. 146). 

 

O Modelo Emancipador e o Instrumentalista tentam responder aos imperativos do 

contexto atual. O primeiro busca superar a perspectiva de uma sociedade de mercado, 

baseando-se na idéia de democracia e de cidadania para a construção de uma política global 

de formação dos(as) profissionais da educação; o segundo intenciona alimentar e acelerar a 

implementação de um sistema de formação de pedagogos(as)-professores(as) a partir das 

exigências das agências internacionais de fomento, pautadas no projeto de uma sociedade de 

mercado global. 

Nesta dinâmica, ocorrem aproximações e distanciamentos políticos, epistemológicos e 

pedagógicos entre os Modelos em relações assimétricos e ambivalentes. O que os aproxima 

no primeiro momento é o fato dos dois Modelos buscarem responder aos desafios impostos na 

conjuntura da sociedade pós-industrial. O que os distancia é a proposta de enfrentamento dos 

desafios. A proposta do Modelo Emancipador está fundada nas lutas que o movimento 

organizado dos(as) profissionais da educação promovem ao longo de décadas. Este 

movimento tem como uma de suas principais lutas a educação pública gratuita e de qualidade 

social, a valorização e profissionalização do(a) profissional da educação e a construção de 

uma sociedade democrática em oposição aos projetos neoconservadores e neoliberais. 

É um Modelo que tem como intencionalidade contribuir para emancipação humana e 

para construção de uma sociedade emancipadora. Parte da compreensão da sociedade e das 

instituições como uma construção conflitiva e complexa, reafirmando a contingência histórica 

de ambas. A própria construção desse Modelo pelo movimento dos educadores, mediado pela 
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Anfope, segue uma sistemática democrática de participação dos(as) profissionais da educação 

nos vários fóruns da entidade. 

O Modelo Instrumentalista, por sua vez, visa atender às exigências e aos interesses das 

forças mundiais em consonância com a elite nacional. Possui como base sociopolítica a 

racionalidade técnico-jurídico-instrumental, compreendendo a sociedade como um todo 

orgânico sob as orientações das leis do mercado. 

Nessa perspectiva, 

 

caracteriza-se por ser politicamente autoritário, conservador, em certa 
medida até retrógrado quando ressuscita alguns aspectos do paradigma 
liberal-tecnicista da educação das décadas de 60/70 ao resgatar, por 
exemplo, a divisão e a fragmentação do trabalho pedagógico e da formação 
do professor (SILVA, 2001, p. 148). 

 

Outro aspecto que aproxima os dois Modelos é a exigência da formação para 

pedagogo(a)-professor(a) em nível superior. Enquanto o que o distancia é o locus e a distinção 

entre professor(a) e pedagogo(a). Para o Modelo Emancipador o local para formar esse(a) 

profissional tem responsabilidade pela produção e difusão de conhecimentos científicos e 

práticas pedagógicas, por isso universidades e faculdades de educação são os lugares 

privilegiados dessa formação através do curso de Pedagogia. O Modelo Instrumentalista 

defende o Instituto Superior de Educação11 que tem por responsabilidade o ensino e a 

orientação da prática de ensino com o curso Normal Superior12, formando apenas o(a) 

professor(a). 

A formação defendida pela Anfope está baseada em uma compreensão de 

pedagogo(a)-professor(a) que possua como referência de sua formação e de sua identidade 

profissional a docência. Essa posição visa superar a perspectiva instrumentalista e imediatista 

da identidade profissional do(a) pedagogo(a)-professor(a), pois possibilita ultrapassar a 

distinção entre os que pensam e organizam a educação e os que praticam o ensino. 

Ao que se refere ao governo da época, este teceu um modelo de formação que segrega 

os(as) profissionais que atuam no sistema educacional. Uns/umas serão formados(as) no curso 

                                                
11 Estas instituições são caracterizadas por um “caráter técnico-profissionalizante, os IES têm como objetivo 

principal a formação de professores com ênfase no caráter técnico instrumental, com competências 
determinadas para solucionar problemas  da prática cotidiana, em síntese, um ‘prático’” (FREITAS, 2002b, p. 
144). 

12 Para Freitas é um curso de caráter técnico-profissionalizante, que no seu período de criação podia ter de 1.600 
a 3.200 horas, haja vista que poderiam ser aproveitados estudos realizados no Normal Médio. Assim, “pela 
primeira vez, se abre possibilidade de aproveitamento, em nível superior, dos estudos realizados em nível 
anterior de escolaridade, desqualificando e banalizando o rigor necessário que deveria ser exigido dos estudos 
superiores” (1999, p. 21). 
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de Pedagogia nas universidades; outros(as) no Curso Normal Superior (CNS) pertencentes aos 

Instituto Superior de Educação (ISE). O Modelo Instrumentalista compreende “a formação 

como um processo de aperfeiçoamento e preparação profissional do professor em um 

processo de conformação da prática de ensino à pseudoconcretividade” (SILVA, 2001, p. 

149). 

Esse Modelo indica a criação de dois tipos de profissionais: os(as) especialistas, de 

formação ampla (o que podemos denominar de profissionais da educação); e os de formação 

específica, ou melhor, restrita, responsáveis pelo ensino (o que chamamos de profissionais do 

ensino). No movimento contrário, o Modelo Emancipador intenciona salvaguardar a unidade 

político-pedagógica e epistemológica do trabalho docente ao formar o “professor e o 

especialista no educador” (ANFOPE, 2000). 

Outra aproximação diz respeito à exigência de antecipação da prática de ensino de 

maneira que perpasse a formação inicial do(a) professor(a). Novamente o sentido os distancia. 

Para o Modelo Emancipador a prática de ensino é o espaço de mediação entre a produção 

teórica da área educacional e os contextos escolares em uma dinâmica assimétrica, dialógica e 

contraditória. Desta maneira, a prática de ensino que atravessa os processos formativos 

iniciais é uma dinâmica de investigação das diversas atividades e ambientes educativos 

escolares e não-escolares. Através dela se busca compreender, à luz das teorias e das 

experiências educativas, as problemáticas estruturais e pedagógicas dos vários locais 

educacionais. 

No sentido contrário, o Modelo Instrumentalista toma a prática de ensino como 

antecipação do prático, do praticado, do materializado na sala de aula da Educação Básica 

para que os professores em formação possam ir aprendendo a resolver problemas concretos 

pedagógicos do cotidiano escolar e desenvolver competências, principalmente a do domínio 

dos conteúdos disciplinares contidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

O Modelo Instrumentalista limita o(a) professor(a) ao imediato, à 

pseudoconcreticidade (KOSIK, 1997) quando toma como referência da realidade profissional 

docente a sala de aula e como preocupação os problemas referente ao ensino. Além disso, o 

embasamento teórico para a reflexão profissional restringe-se ao saber já pronto dos PCN e 

não os conhecimentos produzidos pelas Instituições de Educação Superior (IES) através da 

pesquisa na área educacional. 

Há estruturantes dos dois Modelos de formação que são fundamentais para analisar o 

que os distanciam na resposta aos desafios da realidade. São eles: concepção de formação, 

estruturação curricular da formação, a concepção de docência. 
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A concepção de formação para o Modelo Emancipador é compreendida tendo um 

caráter unificado, unitário e abrangente (ANFOPE, 1996, 1998, 2000), requerendo uma 

consistente formação teórica e cultural. Enquanto para o Modelo Instrumentalista concebe a 

formação como uma dinâmica de “preparação e aperfeiçoamento profissional de caráter 

técnico-pedagógico” (SILVA, 2001, p. 150). Assim, não é foco da formação criar as 

possibilidades para que o(a) professor(a) em formação desenvolva um aprofundamento 

teórico e cultural. 

A estruturação curricular da formação para o Modelo Emancipador tem a Base 

Comum Nacional (BCN) como referência epistemológica da elaboração dos currículos dos 

cursos de formação, sendo ponto de partida para o debate nas IES para organização dos 

processos formativos em diálogo com as suas singularidades locais. A BCN intenciona 

salvaguardar a contínua reflexão acerca das práticas formativas e de seus fundamentos 

teóricos, contrapondo-se a perspectiva de criação de um currículo mínimo nacional. Para o 

Modelo Instrumentalista a referência curricular para a formação são os PCN, servindo como 

norte na organização dos saberes da formação. Desta maneira, no Modelo Instrumentalista, 

“os saberes da formação já estão predeterminados e enrijecidos em um documento já 

acabado” (SILVA, 2001, p. 151)13. 

A concepção de docência no Modelo Emancipador refere-se ao fazer pedagógico e a 

reflexão que se faz sobre ela, como também toma a docência como princípio da identidade 

profissional do(a) pedagogo(a)-professor(a). A docência tem como principais características 

ser crítica, criativa e transformadora. O Modelo Instrumentalista vê a docência como 

“atividade de ensino, de domínio de conteúdos específicos e resolução de problemas 

pedagógicos concretos da rotina escolar” (Ibid. 2001, p. 151). Por isso sua principal 

característica é ser conformadora do(a) docente, em três níveis: “conforma-o à realidade 

imediata da escola da educação básica; às políticas públicas e às características da sociedade 

globalizada“ (Ibid. 2001, p. 151). 

Essa dinâmica de aproximações e de distanciamentos constitui duas perspectivas de 

formação pedagogo(a)-professores(as): uma ampliada e outra redutora. O Modelo 

Emancipador tem a intenção de ser a referência para as IES elaborarem seus próprios 

modelos, processos e conteúdos da formação, considerando suas especificidades locais. Não é 

                                                
13 Silva (2001, p. 151) frisa que “os PCN não foram criados para servir de referência para a formação de 

professores, mas para ser usado como parâmetro dos currículos do Ensino Fundamental e do trabalho 
pedagógico dos professores deste nível de ensino. Com a preocupação de antecipação do praticado nas escolas 
da educação básica, transferem-se e se impõem os conteúdos deste nível de ensino para a formação dos 
professores”. 
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um modelo a ser imposto, mas a ser negociado e reconstruído a partir da localidade em 

diálogo com a globalidade. O Modelo Instrumentalista, ao ser uma imposição técnico-

jurídico-burocrática, passa a se constituir como padrão para a formação, no movimento 

impositivo da globalidade para a localidade. 

Assim, o Modelo de Formação Emancipador dialoga político e teoricamente com 

os(as) pesquisadores(as)14 que defendem uma educação comprometida com a construção de 

uma sociedade democrática e economicamente justa e igualitária15, como também com 

aqueles(as) que apóiam uma perspectiva de formação profissional centrada na formação 

humana e na construção de uma compreensão do(a) pedagogo(a)-professor(a) como sujeito da 

transformação, autor(a) e ator(atriz) de seu trabalho intelectual-pedagógico. 

Com isso, este Modelo colabora para a construção da identidade profissional do(a) 

pedagogo(a)-professor(a) numa visão ampliada. Ou seja, compreende-o: 

 

não somente como um prático do ensino, mas, sobretudo, como um 
profissional responsável pela sistematização e vivência dos trabalhos que o 
sistema educacional requer, garantindo a unidade epistemológica e 
pedagógica da práxis pedagógica do professor (SILVA, 2001, p. 154). 

 

Nessa lógica, o(a) pedagogo(a)-professor(a), enquanto profissional da educação 

através de seu trabalho intelectual e pedagógico, contribui na construção de subjetividades 

cidadãs caso alinhe sua ação a projetos de sociedade emancipadores. 

O Modelo Instrumentalista constrói-se em função das exigências impostas pelas forças 

alienígenas do mercado globalizado no processo de reestruturação produtiva e política em 

nível mundial, sob as orientações do capital volátil. Sua finalidade político-pedagógica é 

contribuir para a formação de subjetividades competitivas, produtivas e consumidoras que se 

adeqüem às necessidades da sociedade de mercado. Esse fato é percebido pela simetria entre 

as orientações internacionais e a legislação implementada pelos órgãos do Governo Federal da 

época, impondo uma política global ao articular um conjunto de políticas (curriculares, 

                                                
14 A exemplo de Aguiar (2002a, 2002b, 2000a, 2000b, 1997, 1996), Aguiar et al (2006), Aguiar e Melo (2005a, 

2005b), Aires e Santiago (2002, 2001), Alves (2000, 1998a, 1998b), Alves e Garcia (1993), Brzezinski (2001, 
2000, 1999, 1998, 1996a, 1996b), Castro (2003, 2001), Freitas (2004, 2003, 2002a, 2002b, 1999), Kuenzer 
(1999), Lima (2003), Linhares (1998, 1993), Linhares e Silva (2003), Melo (2006), Scheibe (2003, 2002, 
2001), Scheibe e Aguiar (1999), Santiago e Macedo (2002), Macedo e Santiago (2001, 1999), Macedo (2005, 
2001), Silva (2000), Silva (1998), Valle (2000, 1999) entre outros. 

15 Ressaltamos que alguns e algumas teóricos(as) que, mesmo se aproximando de uma perspectiva emancipadora 
de sociedade, discordam do modelo emancipador fundamentado na Anfope, entre eles, Pimenta (2006, 2005, 
2004, 2002a, 2002b, 2000, 1999) e Libâneo (2006a, 2006b, 2006c, 2002a, 2002b, 2000, 1998a, 1998b), 
Libâneo e Pimenta (2002). 
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avaliativas e de financiamento) na intenção da construção de identidades pessoais e coletivas 

aptas a se adequarem à onda neoliberal. 

O Modelo Instrumentalista também contribui para ressignificar o papel político, social 

e pedagógico da escola quando redefine a identidade do(a) professor(a). Isso faz com que as 

instituições educativas e a sociedade como um todo sejam pressionadas a se alinharem à 

(des)ordem mundial da sociedade informacional. 

Para ilustrar os níveis de redução do Modelo Instrumentalista em relação ao Modelo 

Emancipador apresentamos o quadro nº 01. 

MODELOS DE FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS(AS)-PROFESSORES(AS) 
QUADRO 01 

 
 

Estruturantes 
Modelo Emancipador 

(movimento ampliador) 

 
Nível de 
Redução 

 

Modelo 
Instrumentalista 

(movimento redutor) 
 

Concepção de 
formação 

Unificada, unitária e 
abrangente 

1º nível Aperfeiçoamento e 
treinamento profissional 

Concepção de 
pedagogo(a)-
professor(a) 

Profissional da educação  
2º nível 

 
Profissional do ensino 

 
 

Concepção de 
docência 

Trabalho pedagógico, 
reflexão sobre o trabalho 
pedagógico e princípio da 

identidade profissional 
do(a) pedagogo(a)-

professor(a) 

 
 

3º nível 

 
 

Atividade de ensino 

Referência 
curricular da 

formação inicial 

BCN e a docência 
ampliada 

 
4º nível 

PCN e a prática de 
ensino 

Local da formação Faculdade/Centro de 
Educação Universitário 

5º nível 
 

ISE 

Responsabilidades 
da instituição 

formadora 

Ensino, pesquisa e 
extensão 

 
6º nível 

 

Ensino, orientação e 
supervisão da prática de 

ensino 
Curso da formação Pedagogia 

 
7º nível CNS 

Tempo de formação 
inicial 

4 anos 8º nível De 3 a 4 anos 

 

Este quadro mostra um cenário intersecivo de reduções que o Modelo Instrumentalista 

representa e um de possibilidades ampliadoras que o Modelo Emancipador traz. É partir das 

tensões entre os Modelos de Formação que tecemos o objetivo de compreender como os 

Modelos de Formação influenciaram as políticas de formação dos(as) pedagogo(a)-

professores(as) dos primeiros anos do Ensino Fundamental nas Instituições de Educação 
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Superior (IES). Buscamos analisar o grau de aproximação e de distanciamento entre os 

Modelos de Formação e as políticas de formação geradas e implementadas no interior das 

IES. 

Partimos da premissa de que a política de avaliação de instituição da Educação 

Superior foi um mecanismo estratégico para a implementação de Modelos de Formação de 

pedagogo(a)-professores(as). Por isso a necessidade de investigar os estruturantes da política 

de avaliação sistêmica da Educação Superior no período de 1995 a 2002 para saber quais os 

seus efeitos nas políticas internas de formação de pedagogos(as)-professores(as). 

Esses objetivos alicerçam a tese de que as IES são espaços-tempos de ressignificações 

resistentes e propositivos aos Modelos de Formação de pedagogos(as)-professores(as) e às 

políticas sistêmicas de avaliação de instituição. Elas possuem suas lógicas, as quais lhes dão 

condições para ressignificar os Modelos de Formação professores(as) e as políticas de 

avaliação. Estas lógicas estão calcadas nas histórias de cada instituição. 

Essa tese parte do pressuposto de que “as pressões externas, sejam de que natureza 

forem, só se exercem por intermédio do campo, são mediatizadas pela lógica do campo16” 

(BOURDIEU, 2004, pp. 21-22). Assim, as IES apresentam potencialidades de desenvolvem 

dinâmicas de recontextualização dos Modelos de Formação e das políticas de avaliação de 

instituição. 

Para Bourdieu (2004) a autonomia do campo de pesquisa está relacionada com seu 

poder de refração-retradução. Para nós este poder representa a capacidade relativa de 

ressignificação da localidade-localização no diálogo com as globalidades-globalizações. 

A refração-retradução é possível porque as instituições são sistemas abertos que 

vivenciam processos de auto-produção e auto-organização. Estes processos Morin (2000c) 

chama de auto-eco-organização. Esta se constitui e se alimenta na perspectiva da Teoria da 

Complexidade, a partir dos princípios: dialógico, da recursão organizacional e 

hologramático. O primeiro diz respeito à capacidade de unir idéias, princípios ou noções 

antagônicas indissociáveis e indispensáveis para compreensão da realidade. Parte da idéia de 

complementaridade dos elementos e não de sua exclusão. O segundo “vai além do princípio 

da retroação (feedback); ele ultrapassa a noção de regulação para aquele de autoprodução e 

auto-organização” (Ibid. p. 204). É um movimento circular onde somos produto e produtores 

de nós mesmos e da realidade, somos causa e efeito. O terceiro trata da relação entre parte e 

todo, ou seja, a parte traz a totalidade (organismo global) em sua natureza sistêmica. 

                                                
16 A noção de campo em Bourdieu é “um espaço relativamente autônomo (...) dotado de suas leis próprias [e] 

submetido a leis sociais” (2004, p. 20). 
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A pesquisa se desenvolveu no quadro de reestruturação do sistema educacional 

brasileiro, com viés neoliberal, onde “as bases para reforma educativa (...) têm na avaliação a 

chave-mestra que abre caminho para todas as políticas: de formação, de financiamento, de 

descentralização e gestão de recursos” (FREITAS, 2002, p. 143). A maneira que o governo da 

época optou para dinamizar a reforma das IES e, consequentemente, dos cursos de formação 

de pedagogos(as)-professores(as) foi através da intensificação das práticas de “avaliação 

sistêmica”. Esta tece o formato e a intencionalidade do controle identitário das instituições e 

de seus cursos, “confundindo” políticas de avaliação com políticas de controle normativo. 

Dourado destaca o papel estratégico do sistema de avaliação na implementação da 

reforma da Educação Superior e frisa três pressupostos: 

 

o sistema de avaliação constituído vem implementando, pouco a pouco, um 
processo de economização da educação que altera objetivos, valores e 
processos educativos no campo da educação; 2) o sistema de avaliação 
instituído amplia o poder de controle do Estado e altera significativamente a 
lógica de constituição do campo e o relacionamento entre as instituições de 
ensino superior; 3) as políticas de avaliação estão promovendo mudanças 
significativas na gestão universitária, na produção do trabalho acadêmico e 
na formação profissional (grifo nosso) (2002, p. 245). 

 

Por isso a necessidade de analisarmos as políticas de avaliação sistêmica na esteira das 

políticas de formação. 

Essa preocupação foi tecida também na leitura da realidade de crise e de 

transformações, de reforma do Estado, de novo estilo de produção e de consumo capitalista e 

de transição de uma ciência moderna para uma pós-moderna. Esse cenário exige: 

 

investigar e refletir sobre o papel da educação superior e das universidades 
[nesse] contexto de mudanças aceleradas, especificamente no tocante à 
produção de conhecimento e à formação profissional (grifo nosso) 
(CATANI; OLIVEIRA, 2002, p. 12). 

 

A formação do(a) profissional da educação é foco das mudanças que as reformas 

objetivam atingir e a política de avaliação é um caminho de sua materialização. Por isso são 

necessárias novas subjetividades que dialoguem com as exigências do mundo globalizado e 

também localizado e formas de implementação e de controle dessas subjetividades pessoais e 

institucionais. 
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Por essa razão a Educação Superior é um dos alvos privilegiados das reformas 

neoliberais e das proposições do movimento organizado dos(as) profissionais da educação e a 

“avaliação sistêmica” passa a ter um espaço e um papel estratégico nesse processo. 

Os resultados das políticas de avaliação, desta maneira, são investigados a partir de 

três focos: nos desempenhos, nos impactos e nos efeitos (DRAIBE, 2001). Nos desempenhos 

quando se centra nos resultados da política numa perspectiva restrita, vendo-o apenas como 

produto, a exemplo do caso do Exame Nacional de Curso (conhecido como Provão), ao 

querer saber quantos alunos fizeram o exame, qual foi o percentual de freqüência na escala de 

valor (conceitos A, B, C, D e E). Nos impactos dizem respeito “às alterações ou mudanças 

efetivas na realidade sobre a qual o programa intervém e por eles são provocados” (Ibid. p. 

21), foca a dinâmica produzida pela ação da política, tem um sentido mais qualitativo. Nos 

efeitos quando se referem às mudanças intencionadas e/ou não, que têm uma inserção 

transformadora no lugar social e institucional da política. No caso desta pesquisa foca-se nos 

efeitos e nos impactos da avaliação de instituição sistêmica em relação à formação de 

pedagogos(as)-professores(as) formados no curso de Pedagogia. 

O foco da pesquisa está alicerçado na premissa que as políticas de formação de 

pedagogos(as)-professores(as) e de avaliação de instituição estão inseridas em um processo de 

diversificação e de diferenciação da Educação Superior que se materializa em três tipos de 

políticas públicas educacionais: 

1. políticas institucionais que disciplinam a natureza, o financiamento e a organização das 

IES; 

2. políticas curriculares que regulamentam os saberes, as competências, o tempo e o lugar 

da formação nas IES; 

3. políticas de avaliação que visam controlar o ajustamento das IES aos dois primeiros 

tipos de política como também criar uma hierarquização das IES na constituição de um 

mercado acadêmico. 

Esse conjunto de políticas condicionou as Instituições de Educação Superior a 

adequarem seus processos de formação de pedagogos(as)-professores(as) à legislação 

constituída durante a década de 90. Porém, as IES possuem identidades construídas 

historicamente, que servem como lente de interpretação das políticas públicas. Assim, as IES 

não são apenas receptoras das políticas governamentais e das proposições dos movimentos 

sociais, são sujeitos coletivos capazes de ressignificarem as investidas externas. 

Nesse cenário, há um quadro de tensões e de mediações que vão das orientações das 

instituições internacionais (Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, entre outros) 
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passando pelas políticas do governo e pelas discussões propositivas do movimento organizado 

da educação até chegar às políticas internas das IES. 

Desta maneira, existem dois movimentos de ressignificação do sistema educacional: o 

primeiro diz respeito à mobilização do governo federal, respaldado nos organismos 

internacionais de fomento, em reestruturar as IES em função das demandas do mercado em 

conflito com as proposições do movimento organizado dos(as) profissionais da educação; o 

segundo, ocorre em relação à dinâmica das instituições de nível superior ao recepcionar o 

processo de reforma em andamento. Esses processos de ressignificações produzem níveis de 

tensão e de mediação. Os mais amplos que dizem respeito às relações entre a formulação das 

políticas públicas e a produção propositiva do movimento organizado dos(as) profissionais da 

educação e os mais específicos que se materializam no seio das IES quando estas 

recepcionam as políticas públicas e as proposições da sociedade civil organizada. 

Apoiando-nos em Sacristán (1995) podemos perguntar: que práticas institucionais e 

organizativas17 estão sendo promovidas no sistema de formação e na dinâmica das 

instituições? Esse questionamento torna-se fundamental se considerarmos que as reformas 

implementadas no período do governo de Fernando Henrique Cardoso tomaram como 

referência o modelo neoliberal societário que tem o mercado como “princípio fundador, 

unificador e auto-regulador da sociedade. A Sociedade entregue às forças da concorrência 

como princípio de organização social” (DOURADO; OLIVEIRA, 1999, p. 07). 

Fora as investidas do governo, a Educação Superior ainda sofre as pressões de uma 

sociedade que dinamiza e otimiza a produção e a circulação do conhecimento. Tal processo, 

segundo Catani e Oliveira (2002), obriga as IES a repensar suas funções e reinventar-se. Essa 

situação caracteriza-se por promover uma crise de identidade institucional das IES na mesma 

medida que as mobiliza a procurarem se afirmar e ressaltar sua relevância social. Ou seja, 

temos uma realidade marcada pelo movimento de ajuste, de resistência e de inovação (Ibid. 

2002) que precisam ser compreendidos. 

Desenvolvemos o trabalho partindo de seis pressupostos. O primeiro diz respeito ao 

processo de reestruturação produtiva em nível mundial por conta das crises cíclicas do 

capitalismo. Esta reestruturação demanda uma reforma do Estado, sua adequação às novas 

exigências de flexibilidade oriundas da sociedade de mercado globalizado. A reforma do 

                                                
17As práticas institucionais dizem respeito às práticas relacionadas com o funcionamento do sistema 

educacional; as práticas organizativas tratam-se de práticas relacionadas com o funcionamento das 
instituições educativas (Ibid. 1995). 
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Estado efetiva-se em um conjunto de políticas organizativas redefinidoras de sua identidade e 

função como também de sua relação com a sociedade civil e com o mercado. 

O segundo versa sobre a reestruturação produtiva e a reforma do Estado serem uns dos 

impulsionadores da crise identitária da Educação Superior, produzindo um deslocamento e 

um descentramento de sua natureza e de seus papéis. Esta crise intensifica-se por vários 

fatores, entre eles: a) o esgotamento da universalidade científica uníssona, unívoca, linear, a-

histórica, eurocêntrica, instrumental que nasce na modernidade; b) a emersão de outros 

espaços de produção e de difusão de conhecimento, mais especificamente, de tecnologia, 

fazendo com que a Educação Superior perca o monopólio das produções tecnocientíficas; c) a 

valorização da cultura de massa que retira a hegemonia da alta cultura na explicação da 

realidade, forçando a Educação Superior a se reorganizar, relativizando a alta cultura e 

absorvendo elementos da cultura de massa. A solução dessa situação caótica e complexa se 

constitui em campo de disputa dos setores da sociedade. 

O terceiro trata de que para responder a tal crise, um dos setores da sociedade, o 

Estado, promove políticas para a redefinição do papel e do sentido das IES através de suas 

reformas que têm como um de seus braços a reestruturação do sistema educacional. Apesar do 

Estado ser governado por uma heterogeneidade de forças, em confronto constante, em 

determinado momento termina sendo dirigido pela prevalência de certos grupos na elaboração 

e na implementação das políticas. A referência do governo (1995 a 2002) para a construção de 

suas políticas foram as exigências das forças da centralidade mundial na intenção de inserir o 

país nas malhas do mercado competitivo internacional, ajustando, assim, entre outras 

instituições, as IES à lógica mercadológica. 

O quarto frisa que as IES por terem uma história e, conseqüentemente, tradição e 

identidade constituída-constituindo-se, ressignificam suas crises e as políticas externas através 

da elaboração e da implementação de suas políticas internas. Por seu turno, estas instituições 

também são constituídas na tensão e na mediação da diversidade dos seus sujeitos, 

heterogeneidade vivida, ou seja, a ressignificação provisória que promovem é fruto de 

intensas e de tensas negociações internas firmadas nas dinâmicas das contingências de seus 

contextos. 

O quinto compreende as práticas pedagógicas como espaços privilegiados de 

ressignificação das políticas públicas e da reconstrução permanente das identidades 

institucionais reais e não apenas discursiva (a que é declarada nos seus projetos). É no 

cotidiano das práticas formativas das instituições que suas identidades saem do plano 

discursivo dos projetos e passam a se concretizar, com suas ambivalência e assimetrias que 
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constituem as contradições. Nesse movimento, há práticas pedagógicas curricularmente 

invisíveis, não declaradas oficialmente, estas manifestam formas alternativas e estratégicas de 

responder às políticas públicas e garantir suas identidades, ou, no mínimo, um processo de 

desconstrução e de reconstrução identitária a partir de suas condições concretas em diálogo 

com os imperativos legais e externos. 

O sexto ressalta que, sendo as IES espaços de legitimação e de contradição ideológica, 

como também um lugar em crise, a prática administrativo-pedagógica gestada em seu seio 

pode contribuir para a construção de projetos e de subjetividades emancipadoras, 

principalmente na ressignificação das políticas estruturadoras do governo federal. 

 

Percurso Metodológico 

 

A trajetória metodológica representa o caminho que trilhamos para responder à 

problemática da pesquisa e a desenvolvemos por meio de uma discussão teórica sobre o 

método da pesquisa em educação, descrição do campo, das fontes e dos sujeitos da pesquisa; 

do tratamento e análise dos dados e, por fim, da estruturação da tese. 

Assim, descrevermos o percurso metodológico é falar do processo árduo e prazeroso 

da construção do conhecimento, da produção de sentido, da feitura da pesquisa. É 

anunciarmos como adentramos nas entranhas da realidade para criarmos uma intimidade com 

o objeto de estudo. É apresentar o movimento de idas e vindas que nos aproximou da 

problemática na dinâmica de sua construção e análise. 

Realizar a pesquisa é fazer opções político-epistemológicas em relação aos caminhos 

teórico-metodológicos que construímos durante o processo de investigação. A opção que 

fizemos foi de tomarmos a perspectiva Crítico-Propositiva fundada na concepção de Ciência 

Prudente para uma Vida Decente, proposta por Santos (1989, 1997, 1998, 2000a, 2000b, 

2004a, 2004b, 2004c, 2006). Esta concepção está baseada numa perspectiva epistemológica 

da pós-modernidade crítica (MCLAREN, 1997). 

A epistemologia pós-moderna de oposição ou crítica está assentada na “aplicação 

edificante da ciência (...) numa nova articulação, mais equilibrada, entre conhecimento 

científico e outras formas de conhecimento com o objetivo de transformar a ciência num novo 

senso comum” (SANTOS, 2006, p. 26). Frisamos, assim, o caráter comprometido da ciência 

e, consequentemente, da pesquisa e do conhecimento por ela produzido. 

A epistemologia da ciência pós-moderna de oposição não rompe com as idéias de 

liberdade, de igualdade e de solidariedade (SANTOS, 2006). Mas frisa a necessidade de 
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reinventar o alicerce destas três idéias: a concepção de emancipação. Como afirma Meneses 

(2004), a concepção de progresso, de solução dos problemas dos países não-centrais e, por 

conseguinte, de emancipação não podem ser impostas pelos intelectuais dos países centrais, 

mas construídas pelas comunidades periféricas em diálogo com a globalidade. 

Por isso a exigência de pensar na “geopolítica do conhecimento, ou seja, por 

problematizar quem produz o conhecimento, em que contexto o produz e para quem o 

produz” (SANTOS, 2006, p. 29). Questionar a razão de ser do conhecimento científico, tendo 

como principal referência as necessidades existenciais das periferias. 

A pós-modernidade crítica considera “tanto o nível macropolítico da organização 

estrutural quanto o micropolítico de manifestações de opressão diferentes e contraditórias 

como formas de análise das relações globais de opressão” (MCLAREN, 1997, p. 69). Isto 

significa que não se pode confundir a pós-modernidade de oposição com uma visão localista e 

descomprometida politicamente, ao contrário, sua natureza se compõe do movimento das 

relações locais e globais, constituindo pontos de interseção interpretativos e de intervenções a 

partir de projetos políticos emancipatórios18. A pós-modernidade crítica ou de oposição ou 

ainda o multiculturalismo crítico se coloca como um crítico das novas configurações da 

modernidade (a modernidade neoliberal). 

Desta maneira, a pós-modernidade resistente, segundo McLaren (1997), coloca em 

questão a idéia propagada pela modernidade da crença da emancipação através do avanço da 

tecnociência aplicada, principalmente, a produção de bens e de serviços. Isto é, o pensamento 

pós-moderno de esquerda denuncia as novas formas de opressão implementadas no atual 

estágio do capitalismo: a modernização das relações de produção e de consumo da sociedade 

global fundada no ideário neoliberal19. 

Em oposição à imposição do pensamento único, do falso consenso20, a pós-

modernidade crítica defende a construção de uma política das diferenças (MCLAREN, 1997). 

Tal política valoriza o sujeito e o coletivo e o pensamento local em diálogo com o global. Por 

isso, ela não se faz apenas de um discurso crítico, mas, sobretudo, constitui-se de formas de 

intervenção multicultural. Assim, é uma teoria social e histórica, que embasa os sujeitos a 

desmistificarem os discursos e as práticas modernas hegemônicas no caminho da construção 

de práxis emancipadoras locais e interlocais. Desta maneira, de acordo com McLaren, “a 

                                                
18 Assim, a ciência pós-moderna crítica toma a “prática da ciência social enquanto projeto de acção 

emancipatório” (MENESES, 2004, p. 750). 
19 O modelo neoliberal alicerça-se na disjunção irrecuperável entre ética e economia (MCLAREN, 1997) que 

conduz à lógica da dominação internacional dos países centrais sobre o resto do mundo. 
20 Sobre o assunto ver Gentili (1998, 1996). 
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crítica pós-moderna pode servir como uma crítica intervencionista e transformadora da 

cultura” (1997, p. 68) e de outras dimensões da vida humana. 

Esta visão pós-moderna opõe-se a forma de ver a ciência como força produtora de 

primeira ordem que legitima e alimenta a sociedade dita do conhecimento, “cada vez mais 

vinculada à produção e, portanto, à lógica da competição e do mercado” (SANTOS, 2004b, p. 

48). 

Para Santos a pós-modernidade de oposição 

 

Em vez de renunciar a projectos colectivos, [propõe] a pluralidade de 
projectos colectivos articulados de modo não hierárquico por procedimentos 
de tradução que se substituem à formulação de uma teoria geral de 
transformação social. Em vez da celebração do fim da utopia, proponho 
utopias realistas, plurais e críticas. Em vez da renúncia à emancipação 
social, proponho a sua reinvenção. Em vez da melancolia, [propõe] o 
optimismo trágico. Em vez do relativismo, proponho a pluralidade e a 
construção de uma ética a partir de baixo. Em vez da descontrução, 
[propõe] uma teoria crítica pós-moderna, profundamente auto-reflexiva mas 
imune à obsessão de desconstruir a própria  resistência que ela funda. Em 
vez do fim da política, [propõe] a criação de subjectividades transgressivas 
pela promoção da passagem da acção conformista à acção rebelde. Em vez 
do sincretismo acrítico, [propõe] a mestiçagem ou a hibridação com a 
consciência das relações de poder que nela intervêm, ou seja, com a 
investigação de quem hibrida quem, o quê, em que contextos e com que 
objectivos (2006, p. 29). 

 

Esta corrente alicerça-se na idéia de que a vida, a realidade, o ser humano e o 

conhecimento21 não se constituem de etapas lineares e estanques, mas de simultaneidades 

difusas e intersecivas em dinâmicas constantes e descontínuas. A própria constituição da 

matéria é composta por partículas subatômicas que possibilitam o estado permanente de 

mudança. Em outras palavras, 

 

O aspecto dinâmico da matéria manifesta-se na teoria quântica como 
conseqüência da natureza ondulatória das partículas subatômicas, e é ainda 
mais central na teoria da relatividade, a qual nos mostrou que o ser da 
matéria não pode ser separado de sua atividade. As propriedades de seus 
modelos básicos, as partículas subatômicas, só podem ser entendidas num 
contexto dinâmico, em termos de movimento, interação e transformação 
(CAPRA, 1999, p. 82). 

                                                
21 O princípio que rege esta concepção de conhecimento é a “incompletude de cada saber em particular” 

(MENESES, 2004, p. 722). É um conhecimento que se produz entre saberes científicos e saberes de outras 
ordens, como, por exemplo, os do cotidiano. 
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Neste prisma, o conhecimento científico, por se fazer a partir da relação 

contingenciada do sujeito com a realidade22 enquanto ato educativo, é incompleto e 

impreciso23, constitui-se de um discurso precário sobre a realidade investigada. Por isso, em 

vez de reduzir e aprisionar os fenômenos físicos e sociais às relações matemáticas exatas, 

deve-se ampliá-los a uma ótica físico-social inseridos em relações contextualizadas e 

interessadas assimétricas e ambivalentes que produzem sentidos. 

Nesta pesquisa ampliar o objeto de estudo (os efeitos dos Modelos de formação e das 

políticas de avaliação nas políticas formativas das IES por meio de processo de refração-

retradução) a uma ótica físico-social é relacioná-lo com o contexto histórico em que está 

inserido. O contexto histórico possui duas dimensões: a global das relações de poder que se 

dão a nível mundial. Neste caso é verificar as tramas que tecem o cenário planetário e suas 

possíveis repercussões no cenário local. E a dimensão local das tensões mediadoras de poder 

do chão das próprias IES. Considerar a localidade histórica é buscar identificar a dinâmica 

construtiva e materializadora das propostas dos cursos de formação de professores(as), 

buscando compreender os seus significados em confronto com os imperativos da globalidade. 

Este exercício de investigação visa produzir um conhecimento precário, provisório e 

contextualizado sobre o fenômeno pesquisado para nos inserirmos na discussão que ocorre em 

nível local e global acerca das políticas globais e locais de formação de professores(as). 

Essa perspectiva de conhecimento científico que estamos nos utilizando tem suas 

bases epistemológicas fundadas, principalmente, na racionalidade estético-expressiva e na 

racionalidade moral-prática (SANTOS, 2004a, 2004b, 2004c, 2000a, 2000b, 1998 e 1989). 

Como estas racionalidades foram pouco colonizadas pela modernidade científica que, por sua 

vez, fora alimentada pela racionalidade cognitivo-instrumental, estão menos contaminadas 

pelos vícios que restringiram a capacidade dialógica da ciência com outras racionalidades. Por 

isso favorecem uma dinâmica de diálogos intersecivos entre os diversos campos do 

conhecimento e a realidade, possibilitando a flexibilidade das fronteiras epistemológicas e 

uma maior aproximação com a realidade no movimento de produção de sentido. 

Assim, a investigação científica é uma dinâmica plurifacetada que instiga, que “abre o 

campo do social e do político para a produtividade e a polissemia, para a ambigüidade e a 

indeterminação, para a multiplicidade e a disseminação do processo de significação e de 

                                                
22 Realidade compreendida a partir da idéia de natureza “como um todo dinâmico, indivisível, cujas partes estão 

essencialmente inter-relacionadas e só podem ser entendidas como modelos de um processo cósmico” 
(CAPRA, 1999, p. 72). 

23 Para Meneses “não há nem conhecimentos puros, nem conhecimentos completos, há constelações de 
conhecimentos” (2004, p. 735). Assim, o conhecimento se constitui da integração de diversos saberes 
precários e contingenciados. 
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produção de sentido” (SILVA, 1999, p. 09). Produção de sentido que nos ajuda a 

compreender o processo de autoprodução e auto-organização dos sujeitos pessoais e 

coletivos. No caso, afiliamo-nos a uma perspectiva epistemológica e política pós-moderna 

crítica que buscar superar duas visões de mundo: “a determinista que recusa ao homem a 

capacidade de imaginar ou de criar, e outra, céptica, que diz que o universo [realidade] é 

aleatório, estranho à razão” (PRIGOGINE, 1996, p. 236)24. 

O sentido constrói-se de relações intersecivas e caóticas entre a objetividade e a 

subjetividade, na integração não linear entre as partes e o todo, entre o local e o global em um 

dado contexto complexo em um processo de recursão organizacional (MORIN, 2000c). Em 

nosso caso, entre os Modelos de Formação e as políticas de avaliação do MEC/CNE sob as 

influências dos ventos globais e as proposições da Anfope em relação às políticas das IES. 

Procuramos, assim, construir sentidos que não sejam dicotômicos, excludentes e 

universais, e sim uma leitura discursiva proximal temporária sobre o objeto que, por sua vez, 

tem história e pertence a uma espacialidade e uma temporalidade. 

Para construir conhecimentos científicos que produzem sentidos contingenciados é 

preciso se valer, segundo Santos (1998), da transgressão metodológica vista como a 

capacidade de promover diálogos metodológicos no processo de construção e de investigação 

do objeto de estudo. A transgressão metodológica faz-se necessária por conta da natureza 

pluridimensional da realidade pesquisada. Por isso vamos utilizar de vários procedimentos 

metodológicos de coleta, de sistematização e de interpretação dos dados. 

Assim, “a ciência pós-moderna não segue um estilo unidimensional, facilmente 

identificável; seu estilo é uma configuração de estilos construídas segundo o critério e a 

imaginação pessoal do cientista” (Ibid. p. 49). O estilo de investigação que construímos tem 

como princípio desenvolver um diálogo reflexivo e sistemático com os dados produzidos no 

campo empírico e oriundos das fontes de pesquisa. Ou seja, trabalhamos com dois tipos de 

dados: os existentes e os produzidos. Os primeiros encontramos e selecionamos na pesquisa 

documental que fizemos sobre as políticas de avaliação sistêmica da Era FHC e os 

documentos das instituições campo de pesquisadas que tratam das orientações sobre a sua 

missão, a formação de pedagogo(a)-professor(a); e os dados produzidos foram elaborados por 

meio das entrevistas semi-estruturadas que realizamos com a direção, os(as) 

coordenadores(as) de curso e os professores(as) formadores(as) e os demais dados pela 

                                                
24 Freire critica a percepção de mundo que se restringe a uma perspectiva de um olhar “domesticador do futuro 

em que o amanhã é algo pré-datado, tanto na teórica revolucionária de um futuro como progresso inexorável 
(...) ou o amanhã que segue a pura repetição do hoje” (1997, p. 101). 
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pesquisa documental, além dos registros das observações feitas nas visitas ao campo 

empírico. 

O estilo de investigação que estamos adotando está alicerçado na idéia de que a ação 

de pesquisar é um ato de sentido e de atribuir sentido a partir da composição transdisciplinar 

(SANTOS, 1998) que cada pesquisador(a) constrói. Ou seja, o primeiro passo da pesquisa é 

indagá-la, é promover uma dinâmica de interpretação de si mesma (o que é e qual o 

significado de pesquisar); o segundo passo materializa-se através do processo precário de 

construir significado (o que se pesquisa e quais os seus significados multifacetados), em 

outras palavras, é discorrer sobre a validade de se investigar os impactos25 dos modelos de 

formação e das políticas de avaliação nas políticas das IES. 

Tanto o primeiro como o segundo passo ganham corpo metodológico na medida em 

que o(a) pesquisador(a) promove diálogos e fusão de estilos investigativos, compondo um 

repertório metodológico personalizado. Em nosso caso buscamos analisar os modelos de 

formação e a legislação de avaliação e também as políticas de formação das IES investigadas. 

Na concepção pós-moderna crítica de ciência o processo de pesquisar parte de uma ou 

mais dúvidas na intencionalidade provisória de construir certezas parciais. Estas produzem 

sentidos precários que nos conduzem às novas e mais refinadas dúvidas, compondo um ciclo 

de interseções caóticas e complexas na construção do conhecimento. Quanto mais se avança 

na ciência menos temos certezas e mais dúvidas são fomentadas. Desta feita, o caminho desta 

pesquisa alicerça-se na compreensão de método científico como centro vital da produção do 

conhecimento contingenciado. Este fato ocorre quando: 

 
• há, necessária e ativamente, reconhecimento e presença de um sujeito 

procurante, conhecente, pensante; 
• a experiência não é uma fonte clara, não equívoca do conhecimento; 
• sabe-se que o conhecimento não é acumulação dos dados ou 

informações, mas sua organização; 
• a lógica perde seu valor perfeito e absoluto; 
• a sociedade e a cultura permitem duvidar da ciência em vez de fundar 

o tabu da crença; 
• sabe-se que a teoria é sempre aberta e inacabada; 
• sabe-se que a teoria necessita da crítica da teoria e a teoria da crítica; 
• há incerteza e tensão no conhecimento; 
• O conhecimento revela e faz renascer ignorâncias e interrogações 

(MORIN, 2000a, p. 337). 

 

                                                
25 Chamamos a atenção que os impactos dizem respeito ao processo de refração-retradução (ressignificação) 

desenvolvidos pelas IES no seu diálogo com os ventos externos. 
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Assim fomos construindo dúvidas, entre elas estas indagações: como as IES 

recepcionaram as políticas do MEC/CNE e as proposições da Anfope? As suas identidades 

institucionais construídas e em construção pesam na ressignificação dos ventos externos? O 

desenvolvimento da pesquisa nos aproximou de respostas parciais que nos conduzem a novos 

questionamentos e a novas investigações, compondo ciclos intermináveis da produção do 

conhecimento. 

Desta forma, a ciência não é a maternidade finita de certezas, mas um jardim florido 

de dúvidas cada vez mais apuradas. Por isso, a matriz do conhecimento científico é a suspeita 

e não a certeza, a possibilidade e não a verdade. Esse movimento favorece a construção dos 

pressupostos em relação às duvidas que gestamos. Isto é, suspeitamos que as políticas internas 

das IES vão além dos condicionantes externos (globalidade-globalização) ao recepcionarem e 

ressignificarem os Modelos de formação e as políticas de avaliação, ou seja, estas instituições 

produzem políticas e ações (localidade-localização) resistentes e propositivas através do 

processo refração-retradução. 

 

Campo, Fontes e Sujeitos da Pesquisa 
 

O campo de investigação constituiu-se de duas IES. A primeira é uma Faculdade 

privada que está a mais de quarenta anos formando professores(as) para Educação Básica e a 

outra que tem menos de 10 anos formando estes(as) profissionais da educação. 

Estabelecemos estes critérios para verificarmos o grau de resistência-proposição e de 

adaptação (refração-retradução) das instituições que possuem uma história de formação 

dos(as) profissionais da educação em nível superior (faculdades com mais de 40 anos) e 

aquela que nasce durante as reformas do Estado gestado na década de 90 (faculdade com 

menos de 10 anos de formação de professores(as)) em relação à tensão nacional entre os 

Modelos de Formação de professores(as) Instrumentalista e Emancipador mediatizados pelas 

políticas nacionais de avaliação sistêmica. 

As IES selecionadas fazem parte do universo de IES do Estado de Pernambuco 

apresentado no quadro nº 02. 
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UNIVERSO DAS IES DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
QUADRO 02 

 
IES 

 

 
Federais 

 
Estaduais 

 
Municipais 

 
Privadas 

 
Total 

Universidade 03 01 - 01 05 
Centro 

Universitário 
- - - - - 

Faculdades 
Integradas 

- - - 03 03 

Faculdades 
Isoladas 

- - 15 46 61 

Institutos 
Superiores de 

Educação 

  01 09 10 

Centro de 
Educação 

Tecnológico 

02 - - - 02 

Total 05 01 16 59 81 
Dados coletados no site do MEC (www.mec.gov.br) no dia 17/08/2005 

Deste universo trabalhamos com duas instituições: uma Faculdade privada que 

chamamos de “A” com mais de quarenta anos de história de formação de professores(as) 

localizada no agreste pernambucano e uma Faculdade Integrada privada que denominamos de 

“B” com menos de 10 anos de formação destes(as) profissionais situada na Região 

Metropolitana do Recife. 

Ressaltamos que, baseando-nos em Prigogine (1996), compreendemos as IES como 

sistemas complexos26 por terem numerosos graus de liberdade e, por conseguinte, 

potencialidade de recontextualização (refração-retradução) dos Modelos de Formação e das 

políticas de avaliação de instituição. Desta maneira, entendemos a realidade de investigação 

“como um todo integrado, e não como uma coleção de partes dissociadas” (CAPRA, 1996, p. 

25). 

Como sistemas complexos e, assim, abertos, desenvolvem a capacidade da auto-

organização, de fazer escolhas, de realizar adesões. Este movimento se dá em um quadro de 

incertezas que leva às dinâmicas de procura de saídas possíveis. Estas saídas possíveis não se 

constituem de verdades, mas de possibilidades, ou seja, a ressignificações dos Modelos de 

Formação e das políticas de avaliação de instituição realizadas pelas IES são possibilidades 

assentadas em certo grau de incertezas vividas pela tensão entre os sujeitos da localidade. 

Desta maneira, as dúvidas impulsionam o ato de investigar. 

                                                
26 Os sistemas complexos estão fundados na idéia de que os princípios alicerces da epistemologia moderna estão 

em crise, são eles: o princípio da ordem, da separação, da redução e da validade absoluta da lógica clássica. 
Sobre o assunto ver Morin (2001). 
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Esta pesquisa teve dois tipos de fontes. O primeiro corresponde à legislação produzida 

pelo MEC, CNE e INEP no período de 1995 a 2002 acerca da política de avaliação do sistema 

nacional de Educação Superior como podemos observar no quadro nº 03. 

CORPUS DOCUMENTAL 01 
POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO SISTÊMICA DO MEC/CNE/INEP 

QUADRO 03 

 
FONTES 

 

 
TEMÁTICA 

9131/95 Institui avaliação periódica das instituições e cursos 
de nível superior 

9394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

 
Lei 

9448/97 Transforma o Inep em Autarquia Federal 
2.206/97 Regulamenta avaliação e a organização da 

Educação Superior 
2.306/97 Regulamenta a Educação Superior 

 
 

Decreto Lei 

 
3.860/01 

Dispõe sobre a organização do ensino superior e a 
avaliação de cursos e instituições 

 
971/97 

Tornou obrigatório o encaminhamento anual ao 
Inep dados sobre as IES, corpo docente e discente. 

 
1.465/01 

Estabelece critérios e procedimentos para o 
processo de recredenciamento de instituições de 
educação superior federal de ensino 

 
 
 

Portaria 
Ministerial 

1.885/02 Registro de todas as instituições de Ensino Superior 
 

O segundo tipo de fonte é constituído pela documentação produzida pelas IES 

conforme o quadro nº 04. 

CORPUS DOCUMENTAL 02 
DOCUMENTAÇÃO DAS IES ACERCA DA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES(AS) 
QUADRO 04 

 
Instituições 

 

 
Fontes  

Faculdade “A” Regimento Interno 
Projeto de Curso 

Atas das Reuniões do Colegiado 
Faculdade “B” Regimentos Internos 

Projeto de Curso 

 
Aproxima-nos destas fontes na dinâmica de levantamento do contexto histórico do 

período em estudo das políticas de avaliação nacional e das de formação de professores(as) e 

por um apanhado sobre as histórias das IES pesquisadas. A aproximação do cenário histórico 

do campo de pesquisa nos possibilitou melhores condições de selecionar as fontes. Vala 
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(1999) destaca a necessidade da descrição exaustiva do objeto de estudo, ou seja, descrever 

minuciosamente o cenário das IES que pesquisamos. 

A seleção das fontes se efetivou através da leitura flutuante dos diversos materiais pré-

selecionados: os dispositivos legais e os documentos das IES acerca da problemática para 

podermos criar as condições de organização criteriosa do material de investigação. Para a 

constituição do corpus documental da investigação, utilizando-nos de critérios que o validem 

como exaustividade (os dispositivos legais e os documentos das IES que contemplem às 

questões levantadas na problemática da pesquisa), representativos (o material que abranja o 

universo da pesquisa, neste caso, o MEC/CNE/INEP e Anfope e as IES investigadas) e a 

pertinência (atendam à intencionalidade e aos pressupostos da pesquisa). 

A partir da leitura das fontes selecionadas, construímos as entrevistas semi-

estruturadas para responder as questões que os documentos apresentaram em relação a 

problemática de investigação. Para tanto estas entrevistas foram estruturadas em três eixos:   

a) o diálogo das Instituições em análise com a produção externa (legislação e movimento 

social); b) a política de pesquisa, extensão e avaliação de instituição das Faculdades; c) e a 

política de formação de professores(as) no curso para Pedagogia.  

Os sujeitos da pesquisa com os quais realizamos as entrevistas foram na Faculdade A 

a Direção e Coordenadora Geral, sujeitos que estavam presente no processo de reformulação 

do Regimento Interno desta instituição e do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia e são 

membros do Colegiado da Faculdade; na Faculdade B foram a Coordenadora do Curso de 

Pedagogia e um professor que estavam no curso de Pedagogia durante o período recorte da 

pesquisa (1999 a 2002) nesta instituição. A Coordenadora chamamos de Professor 2 e o outro 

sujeito de Professor 1. 

Ressaltamos que a entrevista com a Direção da Faculdade A teve um caráter maior de 

aproximação do campo de investigação e de indicação que documentos poderíamos coletar 

para responder à problemática da pesquisa. 

Por não haver documentos na Faculdade B que registrassem a dinâmica da elaboração 

e da implementação das políticas de formação, foi necessário entrevistar sujeitos que tivessem 

vivenciado este processo no período investigado. Tendo essa referência, escolhemos a 

Coordenadora do curso de Pedagogia (Professor 2) e o Professor 1 devido ao fato que os 

demais professores(as) do curso não estavam presentes na instituição no período recorte da 

pesquisa. 
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Tratamento e Análise dos Dados 
 

O tratamento dos dados foi realizado utilizando da Análise de Conteúdo segundo 

Bardin (1977) e Vala (1999). Este tipo de análise é um procedimento de tratamento dos dados 

que possibilita descrever e interpretar os discursos declarados dos sujeitos participantes da 

pesquisa. Tem por finalidade decompor os discursos documentais e identificar as unidades de 

sentido para construirmos uma leitura significativa da realidade pesquisada. Assim, a partir da 

Análise de Conteúdo, “é possível uma reconstrução de significados que apresentam uma 

compreensão mais profunda da interpretação da realidade do grupo estudado” (SILVA et al, 

2004, p. 70). 

A Análise de Conteúdo é uma técnica de decomposição e recomposição significativa e 

contextual dos discursos documentais, sejam eles em forma de documentos ou entrevistas. 

Com isso, nossa preocupação foi buscar a presença e a ausência de determinadas 

características de conteúdo nos documentos e nas entrevistas para podermos descrever-

interpretar o sentido político, epistemológico e pedagógico das mensagens. 

A Análise de Conteúdo é possível pela natureza da própria realidade que é 

polissêmica, constituída e constituindo-se de diversos sentidos gestados a partir das relações 

conflitivas, assimétricas, ambivalentes (contraditórias) do cotidiano. Ou seja, a própria 

realidade precária urge ser interpretada para poder ser parcialmente compreendida e sofrer as 

intervenções apropriadas. 

Assim, a organização dos dados coletados tem por objetivo “atingir os significados 

manifestos e latentes no material qualitativo” (Minayo, 1998, p. 204), para tanto utilizamos a 

técnica da Análise Temática. Fizemos esta opção por intencionar “descobrir os núcleos de 

sentido que compõem uma comunicação cuja presença ou freqüência signifiquem alguma 

coisa para o objetivo analítico visado” (Ibid. p. 209). 

A Análise Temática efetivou-se em três fases: pré-análise, exploração do material, 

tratamento e inferências. A primeira se materializa por meio da seleção do material de 

investigação e da retomada dos objetivos e dos pressupostos iniciais da pesquisa. Na medida 

em que fomos lendo analiticamente as fontes escolhidas estamos também questionando e 

revisando os pontos de partida da pesquisa (a sua intencionalidade e os seus pressupostos) na 

dinâmica de confirmá-los ou/e de reformulá-los e/ou de refutados. 

A segunda fase da Análise Temática corresponde à exploração do material (legislação, 

documentos das Faculdades e entrevistas com a Direção, a Coordenação e os Professores). 

Esse procedimento diz respeito à codificação dos dados, transformando os dados brutos em 
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núcleos de compreensão, para deles inferirmos significados como podemos verificar no 

exemplo a seguir. 

TEMÁTICA AVALIAÇÃO 
LEI Nº. 9.131, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995 

QUADRO 05 

 
UNIDADES DE REGISTRO 

 
S IA AtAv. C Av. FAv. PAv.  OAv.  

 
 
 
 

MEC 

Art. 1º (...) Avaliar a 
política nacional de 
educação; 
Art. 3º (...)  
§ 2º divulgar, 
anualmente,  o 
resultados das 
avaliações (...) 
informando o 
desempenho de cada 
curso (...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNE 

 Art. 1º (...) 
diagnóstico dos 
problemas e deliberar 
sobre medidas para 
aperfeiçoar os sistemas 
de ensino; 
(...) 
a) analisar e emitir 
parecer sobre os 
resultados dos 
processos de avaliação 
da educação superior; 
(...)  
c) deliberar sobre a 
autorização, o 
credenciamento e o 
recredenciamento 
periódica de 
instituições de 
educação superior, 
inclusive de 
universidade, com base 
em relatórios e 
avaliações 
apresentados pelo 
Ministério da Educação 
e Desporto; 
§ 4º O credenciamento 
a que se refere à alínea 
“e” do § deste artigo 
poderá incluir 
determinação para a 
desativação de cursos e 
habilitações 

Art. 3º (...) 
avaliações 
periódicas das 
instituições e 
dos cursos de 
nível superior; 
Art. 3º (...) 
§ 3º A 
realização de 
exames referido 
no § 1º deste 
artigo é 
condição prévia 
para obtenção 
do diploma,  

Art. 3º (...) 
§ (...) aferir os 
conhecimentos e 
competências 
adquiridos pelos 
alunos em fase 
de conclusão 
dos cursos de 
graduação; 
Art. 4º (...) 
Orientar suas 
ações no sentido 
de estimular e 
fomentar 
iniciativas 
voltadas para a 
melhoria da 
qualidade do 
ensino, 
principalmente 
as que visem a 
elevação da 
qualidade dos 
docentes 

Art. 3º (...) 
Os 
procedimentos a 
serem adotados 
para as 
avaliações a que 
se refere o caput 
incluirão, 
necessariamente
, a realização, a 
cada ano de 
exames 
nacionais com 
bases nos 

conteúdos 

mínimos 

estabelecidos 

para cada 

curso, 
previamente 

divulgados e 

destinados a 
aferir os 
conhecimentos e 
competências 
adquiridas pelos 
alunos em fase 
de conclusão 
dos cursos de 
graduação. 

O sistema de educação 
superior, as instituições 
de educação superior e 
os cursos de graduação 
em sua várias 
modalidades e pós-
graduação 

S IA = sujeito institucional avaliativo; AtAv. = atribuições avaliativas; CAv. = características avaliativas; FAv.  = finalidades 
avaliativas; PAv. = procedimentos avaliativos; OAv. = objetos avaliativos 
 

O terceiro procedimento da Análise Temática é o tratamento dos resultados e 

inferência sobre eles. Esse procedimento diz respeito à construção de uma rede de sentido e à 

construção de um mosaico de significados em torno da temática em questão. Nesta pesquisa, 
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refere-se à relação significativa entre as políticas de formação, de avaliação e as políticas 

internas das IES de formação de professores(as). É o cruzamento qualitativo dos dados 

intencionando fazer inferências sobre eles, tendo como referência os objetivos e os 

pressupostos construídos e reconstruídos da pesquisa. 

Nesta ótica, a Análise de Conteúdo possibilita-nos extrair os elementos significativos 

que nos façam ir além da aparência e da leitura superficial da temática. Essa técnica de análise 

nos favorece o mapeamento e a interpretação dos estruturantes políticos e epistemológicos 

contidos no corpus documental da legislação em estudo e dos documentos selecionados das 

IES e das entrevistas. 

Para o desenvolvimento deste tipo de análise seguimos o processo de leitura, de 

organização e de interpretação-inferência dos dados tem a figura nº 01. 

 
 

 

 

 

 

 
As condições de produção do discurso correspondem para esta pesquisa, de um lado, o 

cenário onde a legislação da avaliação e da formação foi construída e, de outro, o contexto 

histórico em que os documentos das IES foram produzidos. Descrever o cenário da pesquisa é 

fundamental para contextualizar tanto a problemática como as inferências sobre os dados 

coletados. 

Assim, as condições de produção da análise estão relacionadas à realidade do(a) 

pesquisador(a), o material de que dispomos, o tempo, espaço, que tivemos para a efetivação 

da pesquisa. As condições de investigação do(a) pesquisador(a) é um condicionante na 

produção do conhecimento. 

O discurso sujeito à análise são as fontes selecionadas da pesquisa. Neste caso 

constitui-se de dois níveis: a do Modelo de Formação e política de avaliação de instituição 

gestados pelo MEC/CNE/INEP e Anfope; e a dos documentos das IES investigadas e as 

entrevistas. 

Nos documentos selecionados e nas entrevistas realizadas buscamos identificar e 

compreender as seguintes temáticas: 

Condições de produção do discurso Condições de produção da análise 

Discurso sujeito à análise Modelo de análise 

Resultado 

Figura 01 
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a) na legislação acerca da política de avaliação de instituição: a natureza, os sujeitos, as 

finalidades, os procedimentos, os princípios e as característica da avaliação; 

b) nos documentação das IES e entrevistas: a natureza, a organização e a missão das 

Faculdades; a natureza, as características, os princípios, os finalidades e organização 

curricular do curso de Pedagogia e os impactos da avaliação de instituição nas práticas 

formativas. 

Através da Análise de Conteúdo por meio da Análise Temática buscamos nos 

documentos e nas entrevistas selecionadas os elementos que nos possibilitaram a descrição e a 

interpretação dos efeitos dos Modelos de Formação de professores(as) e das políticas de 

avaliação das IES tiveram sobre as localidades-localizações das IES. 

Este trabalho foi organizado em duas partes que se constituem em sete capítulos. 

Introdução trata da problemática de pesquisa e da metodologia com a finalidade de 

desenvolver uma discussão sobre o método de pesquisa em educação e o percurso da 

produção do conhecimento. 

A primeira parte da tese é constituída de quatro capítulos teóricos que tratam o chão 

histórico e epistemológico mais amplo da pesquisa. O primeiro capítulo discute a construção 

da sociedade contratual (moderna) e a transição para a sociedade pós-contratual (pós-

moderna). O segundo capítulo trabalha os processos de globalização e as possibilidades da 

construção de uma leitura da realidade para além das amarras neoliberais. O terceiro capítulo 

discute as crises da Educação Superior e a construção de alternativas de saídas a partir de uma 

perspectiva Crítico-Propositiva. O quarto debate a construção histórica e epistemológica da 

Avaliação Educacional e a Perspectiva Formativa Reguladora de Avaliação Educacional de 

Instituição de Educação Superior. 

A segunda parte composta por três capítulos, analisamos o contexto amplo da 

Educação Superior e das políticas de avaliação e as políticas que mobilizam as Instituições de 

Educação Superior. O quinto capítulo trabalha a realidade da Educação Superior nos anos 90 

com ênfase nos aspectos de sua expansão, diferenciação e diversificação, hierarquização; o 

sexto apresenta uma análise sobre as políticas de avaliação sistêmica de 1995 a 2002 e o 

sétimo trata das políticas recepcionadas e ressignificadas nas IES que em suas dinâmicas 

institucionais. 

Por fim, as considerações finais evidencia os pressupostos, em um movimento circular 

sobre a tese, tratando dos pontos de partida e as novas dúvidas sobre a produção do 

conhecimento em educação e para a formação dos(as) profissionais da educação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIMEIRA PARTE – CHÃO HISTÓRICO E EPISTEMOLÓGICO DA PESQUISA 

 



 
 
 
 
CAPÍTULO 1 A CRISE DA SOCIEDADE MODERNA (DO PRÉ-CONTRATUAL AO 

PÓS-CONTRATUAL): CONTRADIÇÕES (ASSIMETRIAS, AMBIVALÊNCIAS) E 

DILEMAS CONSTITUINTES DO CHÃO HISTÓRICO E EPISTEMOLÓGICO DAS 

IES 

 

A sociedade moderna a tempo está em crise, sofre com a erosão de suas certezas, 

promessas e avanços. Mesmo antes do entardecer do século XX, a sociedade filha do 

Iluminismo, da Revolução Francesa e Industrial, já dava sinal de debilidade, de seu 

falecimento, há quem diga que acabou antes mesmo de terminar e continua mesmo já tendo a 

cortina do seu palco sido declinada. Não esperou o século XX dar seu aceno de despedida, a 

sociedade emergente já se apresentou, foi apressada em estrear, com um enredo não muito 

distante do anterior, apesar das luzes de néon da vigente globalização. A sociedade do futuro 

tornou-se presente antes mesmo do presente se tornar passado. Os novos tempos do século 

XXI não esperaram o desfecho do século XX e se constituem de suas contradições. 

Para analisarmos esse novo velho mundo, partimos da compreensão de Santos de que 

o “contrato social é a grande narrativa em que se funda a obrigação política moderna, uma 

obrigação complexa e contraditória porque foi estabelecida entre homens livres [no intuito de] 

maximizar e não minimizar essa liberdade” (1999, p. 33). Um contrato firmado sob o discurso 

da emancipação social dos sujeitos, mas que se utiliza da regulação social para sua efetivação. 

Ou seja, a emancipação social se substancia na medida em que a regulação social cria as 

condições para tanto, essa foi a promessa da modernidade e também matriz de suas 

contradições. 

Uma sociedade adulta, democrática e livre da ignorância da pré-modernidade. Lugar 

onde prevalecem os interesses comuns sobre os particulares, o público sobre o privado, a 

justiça sobre a opressão e a exploração. Uma sociedade regulada por um Estado Nacional 

forte, cuidador de seus habitantes, chamados cidadãos, representantes da soberania nacional. 

Uma sociedade civil organizada, iluminada pelos ganhos tecnológicos gerados pelas ciências 

modernas e protegida pelo Estado Provedor. 

Assim se anunciavam os novos tempos: um mundo contratual, onde o trabalho era a 

premissa para a inserção dos sujeitos nas teias sociais como cidadãos, a carteira de trabalho 
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assinada era a garantia para a caminhada, em tese, da emancipação. O trabalho transformava-

se na dinâmica produtora de subjetividade e de realidade, através dele é que se gerava a 

riqueza, contudo não era por meio do trabalho que havia a socialização da renda, 

constituindo-se um dos grandes paradoxos da modernidade. 

A sociedade nos seus estágios pré-modernos é caracterizada por um estado natural, 

pouco civilizado, rural, campesino e artesanal. Por conta disso, ao Estado são dados plenos 

poderes para retirar a sociedade do emaranhado rural-artesanal para introduzi-la nas teias do 

urbano-industrial. Quanto mais a sociedade se encontrava na escuridão pré-moderna mais 

seria necessário o Estado ser forte, enérgico, protetor. Havia urgência em fortalecer o Estado 

Liberal para consolidar uma sociedade civil, livrando-se por definitivo da aristocracia clerical 

e/ou monárquica. 

Por sua vez, constituídas as bases da modernidade, jamais se regressaria às trevas 

vividas. Quanto antes se firmassem os alicerces e elevassem as pilastras da modernidade, mas 

se aproximavam as possibilidades da emancipação social. O avanço da modernidade se 

firmava na contratualização das relações sociais, na sua racionalização. Para tanto era 

imprescindível a consolidação do Estado Moderno. Este passaria a regular a sociedade em 

função dos interesses comuns, do bem-estar de todos a partir das relações representativas de 

poder: a democracia liberal. 

A preocupação em analisar a constituição da sociedade moderna (contratual) e a 

emergência da sociedade pós-moderna (pós-contratual) é devido à Educação Superior 

contemporânea ter se referendado no projeto de nação gestado pelo paradigma do Estado-

Nação. As IES tinham no projeto de Estado-Nação de cada país seu norte organizacional. 

Com a emergência do paradigma da globalização pós-industrial ocorre certo 

esvaziamento na natureza das IES, precisando, assim, situá-las nas tensões que se 

estabeleceram entre o pensamento hegemônico neoliberal e as alternativas contra-

hegemônicas. Isto é necessário para podermos compreender tanto as práticas de avaliação de 

instituição que se implementaram e suas repercussões nas políticas internas de formação de 

pedagogos(as)-professores(as) como para podermos tecer projetos de sociedade e de 

Educação Superior que sejam rebeldes em relação à tirania do pensamento único. 
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1.1 Estruturantes da Sociedade Contratual 

 

O contrato social, fundamento da sociedade moderna, é firmado em critérios de 

inclusão, que, contraditoriamente, também são de exclusão. Para Santos (1999) são eles: 

• inclusão dos indivíduos e das associações, excluindo a natureza; 

• cidadania territorial onde apenas os cidadãos integram o contrato social, isto é, quem não 

tiver atingido a condição de cidadão não gozará da proteção do contrato social; 

• comércio público dos interesses, os interesses da vida privada é privado da inserção no 

contrato social. 

Os critérios de inclusão/exclusão são fundantes da legitimidade de uma nova condição 

e de novos interesses econômicos, políticos, sociais e culturais. São elas as referências 

organizativas das esferas constitutivas da sociedade civilizada moderna capitalista inicial 

ocidental. 

Contudo, esse processo de contratualização da sociedade foi marcado por profundas 

contradições. A promessa da inclusão trazia em si o processo da exclusão. Os excluídos de um 

dado momento poderiam ser incluídos em uma dinâmica da emersão de exclusão de novos 

indivíduos. O que podemos observar é que o projeto societal moderno capitalista ocidental 

possui em sua natureza sociopolítica uma lógica excludente e o contrato social, de certa 

forma, disciplina e legitima essa lógica sob a promessa da inclusão. 

Para se garantir a intencionalidade primeira do capitalismo, a mais valia (o lucro), é 

imprescindível a exclusão do poder e do usufruto do(a) trabalhador(a) sobre sua força de 

trabalho. Isto é, vender a força de trabalho é fazê-la abrindo mão de grande parcela de sua 

capacidade produtiva, o próprio fato de vendê-la em função do lucro do(a) outro(a) exige 

alienar-se do fruto de sua produção. Para diminuir o valor da força produtiva do(a) 

trabalhador(a), uma das estratégias é manter um alto índice de excluídos do mercado de 

trabalho, quanto maior o exército de reserva da força de trabalho maior é a pressão sobre ela e 

menor é seu valor de troca. Este fato faz legitimar o trabalho como uma mercadoria com valor 

disputado no mercado. 

As tensões oriundas das contradições do projeto moderno de sociedade são reguladas 

por seu contrato social e gestadas via três pressupostos: um regime geral de valores, um 

sistema comum de medidas, um espaço-tempo privilegiado (SANTOS, 1999). 

O regime geral de valores fundamenta-se nas idéias do bem-comum e da vontade 

geral. É preciso criar uma cultura que possibilite a agregação dos indivíduos ao contrato social 

e, conseqüentemente, sua crença e fé na sociedade moderna. Esse regime cria as condições 
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simbólicas para a sociabilidade dos sujeitos livres e autônomos, pelo menos a nível 

discursivo, de promessa. 

O segundo pressuposto possui a função de criar um sistema de medida homogêneo, 

linear e padrão, que pudesse ser generalizado. Nesse quadro o dinheiro e a mercadoria são as 

manifestações mais representativas desse sistema de medidas comum, através desses dois 

elementos se pode medir, quantificar, controlar o salário, os riscos e os danos. Esse sistema 

não só mensura e regula o sistema financeiro, ele passa a construir escalas de valores que 

servem para definir o que é um crime e qual é seu grau de dolo e a pena que lhe é 

correspondente. Tal procedimento vai criando um espaço-tempo comum, homogêneo, padrão, 

desfigurando culturas, etnias sob a bandeira do processo civilizatório modernizante, um estilo 

de vida moderno ocidental europeu a ser disseminado pelo mundo. 

Este fato também ocorre na educação quando, na modernidade, busca a construção de 

um currículo que contribua para a consolidação de uma cultura homogênea27. 

Vemos esse sistema de medida tornar-se um idioma comum que se estabeleceu nas 

sociedades modernas, buscando a homogeneização das relações constitutivas do mundo 

contratual. Ocorre, então, uma assepsia cultural, a promoção de uma espécie de cultura 

universal moderna, um caminho para a trajetória de civilização da sociedade. A modernidade, 

a civilização contratual, almeja em seu trajeto expansionista a construção de um ethos global a 

partir da referência européia branca, masculina, cristã e capitalista. 

O espaço-tempo privilegiado constitui-se do espaço-tempo estatal e nacional, espaço 

comum de agregação de interesses, de identidades culturais, de escala de valor. É nesse 

espaço-tempo que se regulam as relações políticas entre os cidadãos com o Estado, ou melhor, 

as obrigações mútuas entre eles. Esse espaço-tempo é o lugar da ação burocrática do Estado 

forte e protetor. 

É nele que se manifestam e se produzem as identidades culturais. Essas identidades 

têm papel importante na elaboração do sentimento de pertença e de legitimidade da 

normatização da sociedade nacional e estatal28. Nós não apenas nascemos no território 

brasileiro, somos pertencentes à nação brasileira e, conseqüentemente, somos, em tese, 

protegido pelo Estado Brasileiro. Por isso a importância do sistema educativo como espaço 

privilegiado da construção identitária cultural, do sentimento de pertença, do respeito à 

                                                
27 Sobre este assunto ver Carvalho (2004). 
28 O sistema educacional teve e tem um papel importante na criação de subjetividades que aderissem ao projeto 

da civilização moderna. A educação formal além de instrução passa a ter a função de formar cidadãos, 
indivíduos que desenvolvessem o sentimento de pertencimento a uma nação, em clima de comprometimento 
mútuo entre sujeito-nação-Estado. 
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normatização, das condições de inserção individuais e coletivas, de consolidação cultural e da 

confirmação do contrato social da modernidade. 

A relação congruente entre esses princípios reguladores intenciona garantir as 

condições para a consolidação da sociedade e do Estado moderno. Eles buscam criar um 

paradigma societal que normatize e normalize formas adequadas de sociabilidade e naturalize 

a organização contratual da modernidade. A vida moderna é socialmente naturalizada, 

consolidando-se na criação de hábitos, de costumes, de rotinas que dão ritmo, cor e sabor ao 

cotidiano. 

Segundo Santos (1999), a empreitada de naturalizar as formas de sociabilidade 

moderna passa pela criação de bens públicos: legitimidade da governação; bem-estar 

econômico e social; segurança e identidade coletiva. Esses bens em conjunto visam 

salvaguardar as condições para o bem-comum e a vontade geral. E em seu entorno giram as 

lutas sociais, principalmente alimentadas pela contratualização parcial da sociedade, isto é, o 

seu usufruto, de certa forma, não foi estendido a todos os membros da sociedade, 

fundamentalmente, por conta da natureza includente e excludente dos próprios princípios do 

contrato social. 

Vale ressaltar que tais princípios foram bem mais excludentes do que includentes. Isto 

fica evidente com o progresso da sociedade que não se traduz com melhoria da qualidade de 

vidas de todos os membros da mesma sociedade, ao contrário, a concentração de renda fez 

com que a miséria se expandisse e a riqueza se concentrasse em pequenos grupos. 

Na dinâmica de contratualização da sociedade, há três movimentos de 

instuticionalização importantes na consolidação da modernidade capitalista, frisa Santos 

(1999): 

• a socialização da economia – a luta de classe assumiu progressivamente o papel de 

instrumento de superação e de transformação do capitalismo. Foi através da luta sindical 

que se regulou o trabalho (tempo, condições, remuneração) e sua falta (seguridade social) 

e a metodologia reivindicativa dos(as) próprios(as) trabalhadores(as). Podemos assim 

dizer que por meio da socialização da economia via luta de classe é que se deu, no 

momento áureo do capitalismo – Era de Ouro (HOBSBAWM, 1995), uma tentativa de 

humanização do capital, principalmente nas nações que adotaram como modelo político a 

social democracia. Em contrapartida, a socialização da economia consolidou-se com o 

preço da exclusão da natureza e dos(as) que não tinham trabalho. O próprio movimento 

sindical, na maioria das vezes, não se deu conta que nas fábricas e nas indústrias ocorriam 

atentados à natureza e os(as) que não tinham trabalho padeciam de representação. Como a 
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cidadania desde a Grécia Antiga é pensada para os iguais, a solidariedade moderna 

constitui-se em pares, entre os que não estão à margem da sociedade, entre os incluídos, 

por isso que a marginalização representa a ausência de cidadania e de solidariedade; 

• a politização do Estado – a expansão da capacidade reguladora através da normatização 

da economia, assumindo o papel de mediar conflitos e “consensos”. Os formatos que o 

Estado politizado assumiu no capitalismo foram o Estado Protetor (países centrais) e o 

Desenvolvimentista (países periféricos e semiperiféricos). O Estado foi se construindo na 

tensão entre a democracia e o capitalismo, ora a predominância da acumulação de capital 

sobre a democracia (fascismo) ora o equilíbrio tênue entre ambos (liberalismo). A hiper 

politização do Estado teve em contrapartida a “despolitização e privatização de toda esfera 

não estatal” (SANTOS, 1999, p. 39). A democracia se restringiu ao espaço estatal e as 

suas políticas, ou seja, a vivência democrática tornou-se privilégio do locus estatal e não 

uma característica geral da vida moderna; 

• e a nacionalização da identidade cultural – é a reunião de identidades fragmentadas e 

dinâmicas em um espaço-tempo determinado que constituiu as nações. Isto deu maior 

durabilidade e consistência à socialização da economia e a politização do Estado, 

reforçando os critérios de inclusão e de exclusão. As identidades nacionais foram sendo 

construídas e legitimadas através do aniquilamento de etnias e de culturas29. A 

sedimentação da identidade cultural moderna se deu pela exclusão e até eliminação de 

identidades que não eram hegemônicas. Podemos assim dizer que a identidade do povo 

brasileiro se deu pelas relações assimétricas e autoritárias entre as várias identidades 

existentes, ocorrendo à predominância das identidades hegemônicas que, de certa maneira, 

tinha maior presença e poder sobre o Estado. Isto é, nesse processo da formação do povo 

brasileiro, houve uma relação não-linear entre o branco, o negro e o índio, ocorrendo uma 

predominância da cultura européia branca e a marginalização e quase dizimação das 

demais. 

Carvalho frisa que 

 

O facto de existir um discurso pela homogeneização cultural em prol de um 
projecto nacional da construção da cidadania e de uma estratégia de 

                                                
29 Essas três dinâmicas viabilizaram a construção do ethos da sociedade e a natureza dos Estados modernos. Em 

relação a este último, Habermas destaca três gerações de Estado na constituição da modernidade: a) o que foi 
criado pelo aparato monárquico que pertencia ao Estado-Maior, dando vida a uma “entendida estatal racional; 
b) o que foi concebido pela intelectualidade iluminista que propagava a idéia de uma nação cultural, estes 
sujeitos estiveram ocupados em preparar a unificação estatal imposta” (2004, p. 128); c) e o que foi criado 
após a Segunda Guerra Mundial com o processo de descolonização, principalmente na África e na Ásia. 
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interdição de culturas diversas já é, em si, um reconhecimento da 
diversidade cultural (2004, p. 72). 

 

O processo de contratualização da sociedade não foi homogêneo, dependeu da posição 

de cada país na hierarquização político-econômica mundial em que ele se localizava, nem foi 

igual entre os de mesma categoria como os centrais (há grandes diferenças entre EUA e 

Alemanha), semiperiféricos (Brasil e Portugal) e periféricos (entre os países da África). Nessa 

perspectiva, a modernidade não se constituiu de um bloco uniforme, até porque dentro dos 

próprios países ocorre a convivência de várias realidades ou manifestações da modernidade 

ou de suas etapas. À exemplo do Brasil que se compõe de uma diversidade de “brasis” (a 

centralidade no sul e sudeste e a periferia no norte-nordeste e centro-oeste, a centralidade do 

sudeste e sua periferia, a centralidade do nordeste e sua periferia, a centralidade de 

Pernambuco e sua periferia, a elite do Recife e os seus alagados e morros). 

Podemos observar que a contratualização da sociedade teve como alicerces: o 

regimento de valores, um espaço-tempo privilegiado e um sistema comum de medidas; como 

pilastras: o bem-estar econômico e social, a segurança e identidade coletiva e a legitimidade 

de governação; e como meios: a socialização da economia, a nacionalização identidade e a 

politização do Estado. Este último tendo o papel de mediador e de viabilizador dos processos 

de contratualização da realidade, assumindo a função muito mais de regulação das relações 

constitutivas da sociedade no que diz respeito à implementação da emancipação social. Na 

figura n.º 02 podemos verificar a centralidade que a politização do Estado possuiu na 

instituição da modernidade ocidental européia branca. 
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A materialização dos elementos constitutivos da modernidade se efetivou na 

vulnerabilidade das relações sociais diversas e dinâmicas. Os chãos de suas materialidades 

eram e são as contingências históricas de seus contextos com as peculiaridades das 

localidades sob as influências e a intromissão do global. As sociedades modernas nascem e se 

desenvolvem sob um clima contínuo de truculências, de crises e de transições. A 

sedimentação da modernidade em si já é a gestação de seu contrário, nas suas entranhas estão 

as suas contradições e ambigüidades, útero de novos paradigmas societais. 

Assim, a modernidade desenvolve-se entre excessos e déficit. Algumas de suas 

promessas se cumpriram em excesso como o avanço da ciência e da tecnologia; e outras, a 

maior parte, está distante ou mesmo incapaz de materializá-las, principalmente a sua mais 

importante que fora a da emancipação social dos sujeitos e o fim das patologias sociais como 

a fome, a violência, o desemprego, etc. Entre a superação e a obsolescência sedimentou-se a 

sociedade moderna capitalista cristã ocidental européia branca. 
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A modernidade desenvolveu-se nas tensões assimétricas nas relações internas de seus 

pilares e entre seus pilares. No pilar da regulação há hoje a predominância do mercado sobre 

os demais princípios, colocando o Estado e a comunidade na situação de subordinação aos 

interesses do mercado. No pilar da emancipação ocorreu a prevalência da lógica da 

racionalidade cognitivo-instrumental da ciência e da técnica sobre as demais. Inserido nessas 

assimetrias, ainda ocorriam as correspondências entre os princípios e as lógicas dos pilares. 

Como ao Estado foi dado o poder de normatizar a sociedade e suas relações, este se alimenta 

da racionalidade moral-prática da ética e do direito; sendo a “comunidade o espaço das idéias 

de identidade e de comunhão sem as quais não é possível a contemplação estética” (SANTOS, 

1997, p. 77), seu correspondente na emancipação é a racionalidade estético-expressiva da arte 

e da literatura; como na modernidade a ciência e a técnica transformaram-se em força 

produtiva, a racionalidade cognitivo-instrumental tem sua correspondência muito 

estreitificada ao princípio do mercado. 

Diante desta leitura dos estruturantes da modernidade, justifica-se a predominância da 

regulação sobre a emancipação, principalmente se relacionarmos a consolidação da 

modernidade com o desenvolvimento e a hegemonia do capitalismo no mesmo período. 

A sociedade moderna constituiu-se, por um lado, de excessos de regulação em função 

do mercado e através da racionalidade cognitivo-instrumental e, por outro, de déficit na 

emancipação, fundamentalmente na efetivação da comunidade e do Estado emancipado e 

emancipador, alimentado pelas demais racionalidades emancipadoras. Assim, temos um 

cenário de assimetrias e ambivalências nutridas por excessos e déficit que estão no seio das 

contradições da constituição da sociedade contratual, tornando-se útero de projetos societais 

emergentes. 
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A tensão assimétrica estabelecida entre a regulação e a emancipação foi o motor dos 

cenários do atual quadro moderno. Nesse quadro ocorreu submissão da emancipação pela 

regulação. Em defesa da normatização e conseqüente contratualização da sociedade para 

torná-la civilizada, urbana, industrial e capitalista, ao Estado foi dado plenos poderes (poder 

da regulação) para a efetivação dessa missão. Contudo, o Estado foi perdendo espaço na 

medida em que a modernidade se consolidava e o capitalismo se expandia e tomava sua forma 

presente de predomínio econômico e político de especulação financeira internacional. Nesse 

momento, a regulação que o Estado, que continua forte e otimizado, promove tem como fim a 

saúde do mercado. É uma regulação de e para o mercado. Nessa lógica, os Estados e os 

governos estão em crise ou não de acordo com as subidas e as descidas das bolsas de valores e 

do dólar. 

Santos (1997) destaca ainda que houve uma colonização das racionalidades 

emancipatórias modernas pela supremacia da racionalidade cognitivo-instrumental da ciência 

e da própria lógica do capitalismo. Löwy frisa que o desenvolvimento da modernidade se 

confunde com a hegemonia crescente da sociedade capitalista. Esta se nutre da ciência e da 

tecnologia modernas. Ou seja, 

 

a modernidade seria a civilização capitalista-industrial baseada na economia 
de mercado, no valor de troca, na propriedade privada, na reificação 
(Versachlichung), na racionalidade instrumental (Zweckrafionalitat), na 
qualificação, na legitimidade burocrática, no espírito de cálculo racional 
(Rechenhaftigkeit) e no desencanto do mundo (1992, p. 119). 

 

A emancipação social ficou restrita às potencialidades da ciência, que por sua vez, 

estava comprometida com as ações reguladoras de mercado da sociedade, conduzindo-a a um 

processo de contratualização sob a assinatura do capitalismo imperialista. A sociedade 

moderna, desta forma, confundia-se com o modelo societal capitalista. A consolidação da 

modernidade representou a hegemonia da democracia e da economia gestada e implementada 

pela versão mais atualizada do capitalismo: o neoliberalismo. 

A noção de sociedade que se estabeleceu no século passado estava ligada ao avanço 

do capitalismo e ao combate com quaisquer outras formas de organização societária. Era 

preciso vencer o totalitarismo comunista para que se estabelecesse a democracia liberal. A 

queda do Muro de Berlim representa, para os que assim pensam, a vitória da civilização 

moderna ocidental capitalista sob as trevas da selvageria oriental comunista. Consagra-se o 

fim da Cortina de Ferro do Leste europeu e a escalada da modernização capitalista no planeta. 
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1.2 Sociedade Pós-Contratual: novos excessos e disritmias 

 

Uma das idéias mais bombardeada atualmente é a do público e de seus gestores. Na 

proporção inversa, a idéia do privado é louvada e seus mentores ovacionados como os 

criadores do modelo de gestão da sociedade da eficiência e da eficácia, estes são considerados 

a classe de tecnoburocráticos globalizados. Temos, assim, uma espécie de Demissão do 

Estado (BOURDIEU, 2003), ou melhor, de redefinição do Estado em função do projeto 

societário não mais baseado no espaço público e no direito social, mas no espaço privado e no 

direito individual, ou mesmo, meritocrático. Um mundo que se movimenta a partir da lógica 

custo-benefício, da mais valia otimizada, da competitividade, da concorrência, da exclusão... 

Esse novo cenário é fruto das contradições do mundo moderno que se constituiu de 

ambigüidades que Santos (2000) destaca e que nós denominamos de efeitos colaterais 

contratuais, são elas: 

• promessa de dominação da natureza em benefício comum da humanidade – exploração 

excessiva e despreocupada dos recursos naturais, provocando desequilíbrios ecológicos; 

• promessa da paz perpétua através dos processos de racionalização das decisões e sob a 

lógica do mercado – um acelerado progresso tecnológico bélico e de seu poder de 

aniquilamento e sua utilização para subjugar as nações não-centrais; 

• promessa de uma sociedade mais justa e livre, assente na criação da riqueza tornada 

possível pela conversão da ciência em força produtiva – acelerou e aprofundou a 

exploração do mundo do trabalho, otimizando a mais valia, criando um hiato cada vez 

maior entre os países ricos e os pobres e entre as classes e os grupos sociais. 

Junto com essas promessas veio a da igualdade jurídica entre os cidadãos e as cidadãs, 

todos(as) são iguais perante a lei, mas desiguais na sua efetivação. A fragilidade do direito é 

maior nas sociedades que o acesso aos bens socioeconômicos e culturais são restritos. No caso 

do Brasil convivemos com fatos como o do Carandiru, da Candelária, entre outros. Temos 

dois sistemas jurídicos: um que protege e outro que ameaça. Os direitos humanos 

transformaram-se em direitos de poucos e em vez de ser um exercício cotidiano nas relações 

sociais, tornaram-se bandeira de reivindicação. 

Como já vimos, a regulação se desenvolveu de maneira desequilibrada. Os princípios 

da regulação – Estado, mercado e comunidade – não se consolidam harmonicamente, ao 

contrário, houve a supremacia e a hegemonia do princípio do mercado em detrimento dos 

outros dois, isto é, “o pilar da regulação sofreu um desenvolvimento desequilibrado, orientado 

para o mercado” (SANTOS, 2000, p. 57). 
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Nesta perspectiva, o mercado assumiu a centralidade na regulação e tornou-se a 

referência e a força motriz da consolidação da regulação30. Assim, além da primazia da 

regulação sobre a emancipação, a primeira ainda sofre de assimetria na sua natureza, 

reduzindo o Estado e a comunidade aos interesses do mercado. Nesse quadro podemos 

observar que na sociedade contratual há predominância da regulação sobre a emancipação, do 

mercado sobre o Estado e a comunidade. 

O regime geral de valor tem que conviver com o parcelamento cada vez mais 

agressivo da sociedade, dificultando quaisquer possibilidades de generalização das lutas 

comuns no seio das relações sociais modernas. Em uma sociedade globalizada e regida pela 

lógica do mercado, a individualização da cidadania e o individualismo exacerbado pela 

competitividade (eficiência e eficácia) corroem a idéia de bem-comum. 

A própria difusão do poder disciplinador, antes centrado no Estado, dilui a capacidade 

da sociedade pós-moderna de viabilizar o bem-comum. A dinâmica de sedimentação de 

interesses corporativos de grupos e não de classes faz com que o direito torne-se privilégio, 

aumentando em progressões geométricas o grau de exclusão dos princípios modernos e de 

seus participantes. 

A difusão do poder também não significou sua distribuição, ao contrário, representou 

o deslocamento de sua centralização, saiu das mãos públicas do Estado para os braços 

privados das agências internacionais de fomento. Se antes o Estado era o espaço decisório sob 

a legitimidade democrática da soberania popular, hoje o espaço decisório é difuso na medida 

em que não se concentra em um único lugar. Mas, em contrapartida, é centrado na proporção 

que se desloca para locus aparentemente virtual de conglomerados internacionais que, apesar 

de sua mundialização, é concentrado em grupos numericamente minoritários que possuem o 

poder decisório do capital especulativo. 

Nesta lógica, o bem-comum transformou-se em bem-comum da elite que promete que 

sua saúde financeira e social representa a saúde de todos. Isso pode ser notado quando os 

avanços e os progressos só são assim considerados se estiverem em função do 

aperfeiçoamento da lógica e da ação capitalista. Podemos observar, por exemplo, que a 

tecnologia que poderia ser utilizada para diminuição da alienação do trabalho, liberando o 

cidadão do labor para a liberdade de uma vida mais humanizada, metamorfoseou-se no 

principal instrumento de otimização dos meios de produção, tornando-se uma das vias de 

                                                
30 Azevedo afirma que “os fundamentos da liberdade e do individualismo são tomados aqui para justificar o 

mercado como regulador e distribuidor da riqueza e da renda, compreendendo-se que, na medida em que 
potencializa as habilidades e a competitividade individuais, possibilitando a busca ilimitada do ganho, o 
mercado produz, inexoravelmente, o bem-estar social” (1997, p. 10). 
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exclusão do homem e da mulher até mesmo do direito de ser explorado para se libertar da 

exploração. Essa tecnologia é um mecanismo de poder produzido e gestado em grande parte 

fora do espaço público do Estado e, por conseqüência, sem um comprometimento com o bem-

comum de todos, mas compromissada com a otimização dos processos de competitividade e 

produtividade do mercado, ou seja, uma afiliação direta com o bem-estar privado. 

De um lado, um dos principais motivadores do cenário de turbulência do sistema de 

medida está sendo a crise das ciências modernas. A suspeita que se coloca sob a validade de 

suas leis, conhecimentos e metodologias influenciam na legitimidade argumentativa do 

próprio Estado. Este ao se valer da produção científica para justificar sua regulação, perde na 

crise de paradigma da epistemologia moderna uma das suas principais fontes de legitimidade 

e de argumentação. A relativização das ciências representa também a relativização das ações 

do Estado na criação de um sistema de medida que vise o bem-comum. Da mesma forma que 

o Estado tornou-se capitalista por conta da hegemonia da elite capitalista que comandou a 

sociedade, tendo, assim, sua natureza e sua função contaminada por essas forças. A ciência 

também perdeu sua pele de neutralidade e cada vez mais é uma ciência comprometida, seja 

com os interesses de reformas para a permanência do capitalismo (gerenciamento e superação 

de suas crises), seja com os interesses, mesmo que não-hegemônicos, de transformação e de 

ruptura com o modelo capitalista. 

Por outro lado, a própria complexidade da atual sociedade, com suas instabilidades 

crescentes, desmantela com as escalas de valores que até então vinham regulando as relações 

sociais, de certa forma, legitimando e implementando o poder regulador do Estado. A 

fragilização nas escalas de valores é perceptível no aumento e na banalização da violência, 

que, a cada dia, torna-se mais intensa e institucionalizada. O aumento dos índices de 

desemprego é a institucionalização de um dos mais violentos fenômenos da modernidade 

febril31. A insegurança no mundo do trabalho gerado pelos altos índices de desemprego faz 

com que as condições de trabalho sejam cada vez mais minimizadas na mesma medida que se 

exige uma maior qualificação profissional traduzida em uma maior produtividade. A 

desregulamentação do trabalho é uma evidência desse processo. Melhor dizendo, a nova 

regulamentação do trabalho que fragiliza sua contratualização anuncia a institucionalização da 

                                                
31 Goergen destaca que “nem a globalização, a coqueluche político-econômica do momento, consegue confortar 

o anjo da história que olha para o futuro com preocupação e espanto. A história apresenta-se como uma 
viagem em que os homens, reunidos sobre o convés da nave Terra, navegam por mares revoltos em noite 
bruma numa aventura desconhecida, ameaçados, a todo instante, de serem jogados ao mar. As guerras, a fome, 
a miséria, o desemprego, a deterioração do meio ambiente, as incertezas e a desestabilização dos valores são a 
face aparente de uma humanidade que está envolta em profunda crise, à busca de novos caminhos” (2003, pp. 
09-10). 
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violação do próprio direito ao bem-comum que perde espaço para o direito privado das 

corporações financeiras internacionais. Os(as) trabalhadores(as), empregados(as) e 

desempregados(as) (empregáveis e não-empregáveis), perdem suas saúdes e até mesmo suas 

almas (dignidade social) em função da saúde das agências macro-capitalistas e da economia 

de mercado. 

A degeneração do tempo-espaço nacional estatal ocorre pelo crescimento e pela 

contradição entre a expansão do ciberespaço e seu tempo instantâneo e o desenvolvimento da 

degradação ecológica com seu tempo glacial. A instantaneidade do tempo do mercado 

financeiro se choca com o tempo da burocracia estatal nacional. Fluxos de dinheiro virtual são 

transferidos em frações de segundo, enquanto a máquina estatal emperra nas suas engrenagens 

burocráticas a espera de votações no congresso ou de pareceres jurídicos. A tendência é o 

espaço-tempo estatal adotar ou buscar, no mínimo, aproximar-se da instantaneidade do mundo 

cibernético. Enquanto que o tempo glacial é devagar, convive com o drama do desmatamento 

e a necessidade do reflorestamento, do aniquilamento das populações indígenas e seu resgate 

sociopolítico-cultural. 

Assim, o ritmo e o conteúdo do tempo-espaço nacional estatal são relativizados e suas 

eficiências contestadas, além de ser exprimido pela rapidez do ciberespaço e a lentidão do 

tempo glacial. 

Por conta de sua pretensa hegemonia, o tempo-espaço nacional estatal é pressionado 

pelas inconstâncias das práticas sociais, sofrendo suas contradições e ambigüidades. O dilema 

é como acelerar e frear ao mesmo tempo, como conciliar os interesses de um tempo fluido e 

dinâmico com o tempo pesado e lento. 

Esse conjunto de fatos faz com que a contratualização da sociedade entre em questão e 

passe por transformações de forma e de conteúdo. O mundo pós-industrial vive da 

exacerbação contratual, contudo sob nova lógica e novos princípios. Em vez do bem-comum 

temos a contratualização individualista (SANTOS, 1999). As relações sociais são pautadas 

pelos princípios das relações de produção, de consumo e de especulação, tendo como 

referência básica à lei da competitividade e da flexibilidade do mercado. Essa referência 

dificulta ou mesmo inviabiliza pensar-se em bem-comum, em um regime geral de valor, 

espaço-tempo público e em um sistema comum de medidas. Um exemplo, como já vimos 

antes, é o processo de desregulamentação do trabalho, ou melhor, uma nova regulamentação 

firmada a partir dos preceitos globais do mercado e das condições mais cruéis da localidade. 

O objetivo é implementar a competitividade e a flexibilidade, princípios globais, aproveitando 
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ao máximo das condições precárias dos locais de trabalho, isto nos parece uma meta posta 

pelas forças hegemônicas defensoras do pensamento único. 

Vem, desta maneira, acontecendo 

 

Nos anos 90 uma pressão deliberada por abrir as fronteiras econômicas ao 
movimento internacional de capitais. Essa pressão foi exercida pelos 
governos dos países capitalistas desenvolvidos nucleados no G7, com o 
apoio dos assim chamados organismos financeiros internacionais e a 
cumplicidade dos próprios governos da periferia, e racionalizada com os 
argumentos de um “pensamento único”, por então hegemônicos em todos os 
níveis do sistema (BORON; GAMBINA, 2002, pp. 12-13). 

 

Esse pensamento único é bem representado nas diretrizes do Consenso de Washington 

para o ajustamento das periferias e das semiperiferias do mundo à lógica neoliberal central ou 

centrada nos países ricos e nos organismos internacionais financeiros. O regime geral de 

valores, o tempo-espaço nacional estatal e o sistema comum de medidas deixam de ser 

pensado em nível territorial de cada Estado-Nação para ser determinado nos seios da elite 

mundial do capitalismo pós-industrial, contando com a cumplicidade das elites políticas e 

econômicas locais. Ao Estado é dada a permissão de, por um lado, o mínimo de regulação se 

for para intervir na economia em função do trabalho, por outro, o máximo se for para garantir 

a saúde financeira e econômica do mercado global e otimizar a mais valia. 

Desta forma, um projeto de sociedade fundado no pensamento único pauta-se nos 

seguintes princípios: 

 

Os valores que contam são redutíveis a preço; todas as prestações de 
serviços são privatizáveis; a competição tem prioridade total sobre a 
cooperação em todas as interacções sociais; as condições de 
competitividade determinam o lugar que pode ser socialmente concedido às 
condições de outros critérios de sociabilidade; a previsibilidade dos nexos 
causais entre acções e as suas conseqüências é o factor principal de 
estabilidade independentemente da substância de uma e de outras; a 
inovação e a criatividade – duas condições essenciais para a 
competitividade – exigem a fragmentação das competências, a 
individualização dos contratos de trabalho (flexibilização para empresários, 
precarização para os trabalhadores), a prioridade total de curto-prazo nos 
planos de vida dos produtores; a inovação e criatividade estão sujeitas à 
constante avaliação dos resultados e esta é dominada por critérios de 
rentabilidade; o mercado é a melhor (ou mesmo a única) garantia de 
eficiência e de previsibilidade, inovação, criatividade, fragmentação e 
rentabilidade (SANTOS, 2004, p. 48). 
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Um mundo de contradições e de ambigüidades vai edificando novas formas 

contratuais da sociedade sob as seguintes condições: a instabilidade dos mercados financeiros 

torna-se uma estabilidade; a desregulamentação do trabalho transforma-se na sua emergente 

regulamentação; o Estado Mínimo passa a ser o Estado Avaliador; o direito civil se restringe 

ao direito pessoal; as lutas e as bandeiras universais se diluem em batalhas corporativas e 

locais; em nome do fim do terrorismo – principalmente de origem no Oriente Médio – 

institui-se o terrorismo norte americano. Um comercial de tênis representa bem as 

contradições e as ambigüidades de nossa época: seja diferente, use Nike. 

A contratualização emergente está fundada na unilateralidade. A imposição do 

pensamento único e, conseqüentemente, da supremacia das leis de mercado nas diversas 

relações constitutivas da realidade vivida, desconsidera as especificidades, as necessidades da 

comunidade, o papel do Estado enquanto mediador e promovedor do bem-estar social. Aliás, 

o Estado abre praticamente mão dessa função para se assumir como Estado do Bem-Estar do 

Mercado. A crise da contratualização moderna está inserida na supremacia das dinâmicas de 

exclusão sobre as de inclusão. O princípio e o direito da inclusão transformam-se em 

privilégio de indivíduos e de corporações em função da exclusão de multidões e até mesmo de 

nações. 

Nesse novo estágio da humanidade emerge com muita força o discurso da negociação. 

Esta não é mediada pelo Estado, mas sim pelos sujeitos físicos e jurídicos. A questão que se 

coloca, nesse caso, é a influência do status das partes envolvidas na negociação. A posição 

que elas ocupam na hierarquização social transforma a negociação em um jogo de poder 

desigual, tornando as negociações neocontratuais unilaterais. Isso fica evidente nas 

negociações entre as nações centrais, semiperiféricas e as periféricas, nos acordos firmados 

nas relações de mercado entre elas. 

No caso do Brasil, a questão em voga é a passagem de uma situação pré-contratual 

patrimonialista, patriarcal, escravocrata e autoritária para um cenário pós-contratual, de 

inanição do Estado para a livre negociação e concorrência. Não tivemos a experiência do 

Estado Keneysiano ou do Estado Provedor do bem-estar social e já partimos para um Estado 

Avaliador, do bem-estar do mercado. Esse fato representa jogar a população e o país a própria 

sorte nas covas dos leões do mercado internacional. Nem as necessidades sociais e 

econômicas básicas foram garantidas para a grande parte da nação e somos pressionados a se 

inserir nas redes do mercado competitivo global. O quadro brasileiro e latino americano é bem 

descrito na seguinte afirmação, a “reconcentração dos ingressos e da riqueza, maior 

desigualdade social, picos recorrentes de recessão, aumento do endividamento externo e 
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aprofundamento da dependência em todos os planos: produtivo, comercial, financeiro, 

cultural, etc.” (BORON; GAMBINA, 2002, p. 15). 

De acordo com Santos (1999), a situação emergente do pós-contratualismo se 

estrutura em quatro consensos: a) econômico neoliberal; b) Estado Fraco; c) democrático 

liberal e d) primado do direito e dos tributos. Esses consensos constituem os principais 

elementos para a consolidação e a materialização do ideário neoliberal para a constituição e a 

consolidação do denominado pensamento único. 

O primeiro consenso constitui-se de orientações para a organização das economias 

locais em função da mundial, regulando, principalmente, as periféricas a serviço dos 

interesses das economias centrais. As principais bandeiras desse consenso são a quebra de 

fronteiras comerciais, a desestatização da economia, a desregulamentação dos direitos sociais, 

excessivo controle da inflação a custos sociais altos, redução do Estado no que diz respeito 

aos gastos com a área social, fortalecimentos das empresas multinacionais e do poderio dos 

bancos transnacionais. 

Esses elementos compõem uma nova lógica discursiva mundial, transformando-se em 

receituário, principalmente, para os países não-centrais se ajustarem à economia global ao 

condicionar o refinanciamento das dívidas externas desses países ao enquadramento dessa 

lógica, ao pensamento único. A adoção a esse pensamento tem seu início no Brasil no 

governo Collor com suas desastrosas políticas econômicas de abertura da economia32. 

O consenso do Estado fraco possui um caráter mais político. O Estado deixa de 

representar os interesses da sociedade civil local (a nação) para atender aos interesses e às 

necessidades do mercado internacional. Na verdade, esse consenso constitui-se aparentemente 

de uma contradição, pois a fraqueza do Estado se materializa no seu fortalecimento enquanto 

Estado Avaliador e Arrecadador de impostos e de taxas. Em outras palavras, os Estados, 

fundamentalmente, os dos países não-centrais são fragilizados nas suas relações com os países 

hegemônicos e as agências internacionais de fomento para atender suas imposições 

econômicas, políticas e culturais. Para realizar a tarefa de serviçal das forças globalizadas, os 

Estados periféricos e semiperiféricos são fortalecidos internamente em algumas de suas 

funções no intuito de proteger a saúde do mercado internacional, mesmo que para isso 

sacrifiquem seus mercados internos, suas populações. Em certos momentos, o Estado 

                                                
32 Em relação ao processo de quebra das fronteiras comerciais dos países periféricos, Stiglitz (2002, p. 17) chama 

a atenção para que “atualmente, poucos – além daqueles com interesses pessoais e que se beneficiam por 
manter afastadas as mercadorias produzidas pelas nações pobres – defendem a hipocrisia de fingir que se está 
ajudando países em desenvolvimento ao forçá-los a abrir seus mercados para as mercadorias das nações 
industrializadas e desenvolvidas, ao mesmo tempo em que essas nações protegem os próprios mercados. Tais 
políticas tornam os ricos mais ricos e os pobres mais pobres – e cada vez mais furiosos”. 
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representante e protetor de uma nação, fará papel de seu algoz em função da chamada “aldeia 

global”. 

Santos destaca que esse segundo consenso produz um dilema: “já que apenas o Estado 

pode produzir sua própria fraqueza, é necessário um Estado forte para produzir essa fraqueza 

eficientemente e sustentá-la coerentemente” (1999, p. 47). O desafio contraditório é: como um 

Estado fraco tem condições de controlar sua debilidade? Como se pode ser forte para ser 

fraco? 

Seixas (2001) ressalta que a transformação do Estado Interventor para o Estado 

“Avaliador” não significa a fragilização de seu poder, ao contrário, o Estado nunca foi tão 

forte internamente. A sua fragilidade ocorre em relação ao seu grau de dependência das forças 

alienígenas do mercado globalizado, mas no seu território continua exercendo um forte papel 

regulador. 

O fortalecimento de seu poder interno pode ser notado na produção de dispositivos 

legais de regulação que demonstram o crescimento do controle estatal. Com isso, a principal 

contradição do Estado “Avaliador” está na “desregulação e autonomia institucional (...) e no 

desenvolvimento de um corpo regulatório condicionando a ação institucional” (SEIXAS, 

2001, p. 217). 

Podemos, assim, afirmar que a tensão entre neoliberais e neoconservadores e o 

confronto destes com os movimentos progressistas de esquerda produzem um novo desenho 

para o Estado, que, a nosso ver, não pode ser denominado de “Mínimo”. O Estado permanece 

sendo forte e intervindo, o diferencial é a forma em que se manifesta sua ação, as 

metodologias de suas intervenções e os princípios que a norteiam. 

Temos um Estado, então, que vive e se alimenta da contradição entre “um Estado 

limitado (portanto, mais reduzido e circunscrito nas suas funções) mas, ao mesmo tempo, 

forte (no seu poder de intervenção)” (AFONSO, 2000, p. 113). Dessa tensão está emergindo 

um Estado Protetor do Mercado “Livre” ou o Estado de Bem-Estar do Mercado. Estado que 

busca garantir, de várias formas, as condições estruturais e, principalmente, ideológicas 

(através do processo de legalização e de legitimação) para a liberdade monolítica33 do 

mercado. 

Esse processo tem feito com que as políticas públicas assumam uma 

                                                
33 Monolítica porque cada vez mais a intensificação da livre concorrência reduz o número de concorrentes nos 

mercados locais, tornando, assim, o mercado um espaço reduzido, de um lado, pelo fechamento de inúmeras 
empresas nacionais e a expansão de conglomerados multinacionais e, por outro, pelo alargamento do índice de 
desemprego estrutural. 
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Direção da mercantilização das condições societais, agravando ainda mais o 
horizonte das conquistas sociais, ao transformar direitos em bens, 
subjugando o seu usufruto ao poder de compra do usuário, mercantilizando 
as lutas em prol da cidadania pelo culto às leis do mercado (DOURADO, 
2002, p. 237). 

 

O terceiro consenso, o democrático liberal, é a imposição de uma concepção 

universalizada de democracia a ser adotada pelos Estados Nacionais. A não aceitação e 

cumprimento dessa democracia imperialista colocam os Estados, em especial os periféricos 

por conta de suas dependências financeiras, sob a pena de não acesso aos recursos financeiros 

das agências internacionais de fomento. 

O quarto consenso, o do primado do direito e dos tribunais, segundo Santos, “dá total 

prioridade à propriedade privada, às relações mercantis e ao setor privado, cuja 

operacionalidade assenta em transações seguras e previsíveis, garantidas contra os riscos de 

violações unilaterais” (1999, p. 48). Nessa linha de raciocínio, há uma prevalecência de uma 

espécie de contratualização individual, uma privatização do direito, que, em certa medida, 

torna-se privilégio. O espaço privado passa a ser o cerne do direito e de seu exercício. 

A partir da articulação desses consensos cria-se o chão ideológico para a emersão e a 

consolidação da sociedade pós-contratual, constituindo-se no alicerce para a legitimidade do 

ideário neoliberal de uma sociedade de mercado. Para a materialização consistente desse novo 

modelo de sociedade, é fundamental desregulamentar a sociedade contratual ao construir uma 

nova forma de regulação flexível e rígida simultaneamente. Flexibilidade, por exemplo, dos 

contratos referentes ao direito coletivo dos(as) trabalhadores(as) e rigidez no cumprimento 

dos acordos firmados entre os países e as agências financeiras internacionais. A flexibilidade 

e a rigidez ocorrem através de uma referência comum: as necessidades do mercado 

internacional que é a tradução das necessidades econômicas dos países centrais e da empresas 

transnacionais. 

Harvey denomina esse momento atual de capitalismo desorganizado, o qual se 

caracteriza pela: 

 
• desconcentração do poder corporativo em rápido crescimento com 

relação aos mercados nacionais. Crescente internacionalização do 
capital e, em alguns casos, separação entre capital industrial e capital 
bancário; 

• contínua expansão de estratos gerenciais que articulam suas próprias 
pautas políticas e individuais, bem distintas da política de classe; 

• declínio relativo/absoluto da classe trabalhadora; 
• declínio da eficácia da negociação coletiva nacional; 
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• crescente independência dos grandes monopólios com relação aos 
regulamentos estatais e desafios diversificados ao poder e à burocracia 
estatais centralizados; 

• Industrialização de países do Terceiro Mundo e desindustrialização de 
países centrais, que se voltam para a especialização em serviços; 

• forte declínio de políticas e instituições de base classista; 
• fragmentação cultural e pluralismo aliados ao solapamento das 

identidades tradicionais nacionais ou de classe; 
• dispersão de relações capitalistas em muitos setores e regiões; 
• declínio das indústrias extrativo-manufatureiras e ascensão das 

indústrias de serviços e organizacionais; 
• dispersão, diversificação da divisão territorial-espacial do trabalho; 
• declínio das cidades industriais e desconcentração – dos centros urbanos 

para áreas periféricas ou semi-rurais –, criando agudos problemas nos 
pontos adjacentes aos centros das cidades; 

• configurações cultural-ideológicas do “pós-modernismo” (2000, pp. 
164-165). 

 

Essas características destacadas pelo autor se materializam de formas diversas nos 

países. Elas constituem uma nova ideologia que se camufla sob o discurso do “consenso” 

necessário para o desenvolvimento e o progresso sustentável das sociedades ou, mais 

especificamente, de suas economias. Contudo, o que se verifica é o processo contrário, de 

fragilização das economias locais dos países periféricos e semiperiféricos e o aceleramento 

dos déficits sociais e o alargamento do hiato econômico e político entre as nações ricas e 

pobres. O que se pode perceber é uma dinâmica de mundialização da ideologia neoliberal a 

custa do desmantelamento das economias e das sociedades locais das nações não-centrais. 

Uns dos graves efeitos desse novo “consenso” são a precarização do trabalho, a 

expansão do desemprego estrutural e a erosão da compreensão e do exercício da cidadania. 

Esse fato vai ser mais agudo nos países onde o Estado de Bem-Estar Social não se 

sedimentou, caso das nações latino-americanas. Nesses lugares, onde a cidadania ainda era e é 

muito frágil ocorreu uma passagem do pré-contratual para o pós-contratual. 

Esse processo de recontratualização da sociedade denominado de pós-contratualismo é 

um dos braços fortes da globalização neoliberal. Essa dinâmica exacerba a lógica da exclusão 

quando vivemos em um contexto de ajuste estrutural das economias em que se produz mais 

riqueza sem necessariamente diminuir a miséria. A otimização dos processos de produção de 

bens e de serviços, com impulso da tecnologia, traduziu-se na diminuição dos postos de 

trabalho, acelerando a epidemia do desemprego estrutural, mesmo quando ocorre crescimento 

econômico e do índice de emprego em determinado país. Isso acontece a custa da 

precarização econômica e da diminuição do emprego em outros países. 
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Há um movimento de se buscar a estabilidade econômica através da estabilidade do 

mercado, que por natureza é instável por conta dos inúmeros interesses dos diversos grupos 

sociais constituintes da classe dominante mundial (os portadores do capital financeiro 

especulativo, os donos do capital industrial, de serviços e rural, por exemplo). O princípio da 

competitividade que rege a economia mundial por si mesmo já é gerador de instabilidade, pois 

só há competição (seleção) porque não existe espaço para todos, apenas para os 

“competentes” e “competitivos”. 

O mínimo de estabilidade do mercado que se possa conseguir é no processo de 

inversalidade da estabilidade dos sujeitos. Ou seja, a estabilidade do mercado só é possível 

graças à instabilidade dos indivíduos e de algumas instituições. Esta instabilidade se traduz na 

precarização da vida, na minimização dos direitos civis, na fragilização das instituições 

responsáveis de assegurar o bem-estar dos cidadãos, ou a fragilização dessa função nas 

instituições como é o caso do Estado. 

Esse cenário de estabilidade instável dos mercados conduz a um estado de 

institucionalização de uma esquizofrenia coletiva, de uma sensação de fluidez constante. 

Constitui 

 

novos estados da natureza: a precarização de vida e servidão engendradas 
pela ansiedade permanente do trabalhador assalariado quanto ao montante e 
continuidade do trabalho, pela ansiedade do desempregado em busca de 
trabalho, ou daqueles que não têm sequer condições para procurar trabalho, 
pela ansiedade dos trabalhadores autônomos quanto à continuidade do 
mercado que eles próprios têm de criar todos os dias para assegurar a 
continuidade dos seus rendimentos e, ainda, pela dos trabalhadores 
clandestinos sem quaisquer direitos sociais (SANTOS, 1999, p. 49). 

 

Esse contexto de intensa ansiedade é mais crítico nos países que nem conseguiram 

vivenciar o estágio contratual da sociedade moderna. A abertura exacerbada da economia 

nacional das sociedades latino-americanas para a inserção dos produtos e dos serviços 

oriundos dos países ricos desmantelou os incipientes mercados locais em desenvolvimento. 

Essa situação ainda é mais grave com a circulação do capital volátil, com o fenômeno da 

financeirização das economias. Isto intensificou a vulnerabilidade das nações do eixo sul e 

seus graus de dependência às agências internacionais de fomento. Junta-se a essa situação de 

institucionalização da instabilidade sócio-econômica à pressão de Reforma do Estado. Estado 

esse que nos países não-centrais ainda não tinha tido tempo e condições de se consolidar 

como um espaço provedor e impulsionador tanto da cidadania como da democracia. Em 
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outras palavras, a fragilização externa destes Estados ocorre antes mesmo de sua consolidação 

interna e em função da fortificação dos Estados centrais e das empresas transnacionais. 

A estabilidade econômica passou a ser a utopia mundial, o consenso liberal a ser 

proclamado como o estado de pleno desenvolvimento e de progresso civilizatório. Contudo, 

“a estabilidade (...) é sempre a das expectativas dos mercados e dos investimentos, nunca a 

das expectativas das pessoas. Aliás, a estabilidade dos primeiros só pode ser obtida à custa da 

instabilidade das segundas” (SANTOS, 1999, pp. 49-50). 

O custo da estabilidade econômica dos mercados tem produzido vários efeitos entre os 

quais: o trabalho vai deixando de alimentar a cidadania e cria-se e expande-se uma subclasse 

de excluídos. Baumann (2005) vem discutindo a idéia do ser redundante, da criação de uma 

classe social que pode ser considerada refugo humano. Esta nova classe caracteriza-se pela 

“perda da auto-estima e do propósito da vida” (Ibid. p. 21). Estes são vistos como as baixas 

colaterais do progresso, da modernidade ou, mais especificamente, da modernização. 

A política mundializadora de mercado causa diversas contradições, uma delas é 

central: a expansão do mercado globalizado não significa o aumento dos postos de trabalho, 

ao contrário, o desemprego estrutural se expande numa proporção inversa aos avanços 

tecnológicos aplicados ao mercado e a riqueza que esse processo produz. Desta maneira, a 

expansão do mercado de produção e de consumo não significa a expansão do mercado de 

trabalho, mas o seu oposto, a sua diminuição e a desregulamentação ou uma neo-

regulamentação flexível em função dos interesses de um mercado intensamente competitivo e 

excludente. 

No atual quadro de globalização há emergência do fascismo societal que representa 

um regime social e civilizatório. Nesse novo cenário histórico a democracia não é abafada, ao 

contrário, é através dela que o capitalismo é legitimado, a democracia e o capitalismo passam 

a serem vistos e defendidos como elementos que se completam na tessitura da sociedade de 

mercado. Santos (1999) aponta seis formas de sociabilidade do fascismo societal, são elas: 

1. fascismo do apartheid social – é uma cartografia social que separa os excluídos do 

restante da sociedade, criando zonas selvagens e zonas civilizadas. Os sujeitos das zonas 

selvagens vivem na pré-contratualidade, sem nenhuma seguridade social e a margem dos 

espaços oficiais de produção, vivem da informalidade e se concentram na periferia, 

constituindo um cinturão de miséria a pressionar as zonas civilizadas. Os indivíduos das 

zonas civilizadas vivem na contratualidade, sob a guarda da seguridade social e inseridos 

no mercado, constituindo a centralidade pressionada e ameaçada pelas zonas selvagens. 

Uma paisagem que bem representa esse quadro atual são os condomínios fechados com 
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seus sistemas de segurança privados, cercados por favelas com altos índices de 

criminalidade e entregues a própria sorte; 

2. fascismo do Estado paralelo – materializa-se quando há dois Estados ou uma dupla 

identidade e ação deste. Um Estado para as zonas selvagens e outro para as zonas 

civilizadas. Um Estado democrático para as zonas civilizadas, mesmo que ineficiente. E 

um Estado autoritário e predador para as zonas selvagens. Dito de outra forma, um Estado 

civilizado e contratual para aqueles(as) que estão protegidos(as) nos condomínios 

fechados e um Estado selvagem e pré-contratual para aqueles(as) que estão nas áreas de 

pleno risco; 

3. fascismo paraestatal – ocorre quando alguns papéis do Estado (a exemplo da coerção e da 

regulação) são usurpados por atores sociais poderosos. Essa usurpação tem a dimensão de 

complementar ou neutralizar as ações de controle do Estado. Esse fascismo tem duas 

vertentes: o fascismo contratual e o territorial. A primeira diz respeito à vulnerabilidade 

de uma das partes dos contratos de direito civil, em um processo de livre negociação em 

que as partes mais frágeis são submetidas à voracidade das partes mais fortes, o(a) 

trabalhador(a) vai para a negociação com o patrão com pouca ou nenhuma proteção do 

Estado. A segunda se dá quando forças capitalistas estrangeiras ou alienígenas retiram ou 

minimizam o poder do Estado sobre seu território, em um processo de neocolonialismo e 

de constrangimentos internacionais; 

4. fascismo populista – refere-se à falsa impressão de que todos terão acesso aos bens de 

consumo e aos estilos de vida capitalista. Tem uma função simbólica de socializar os 

sonhos e camuflar a privatização e as restrições aos meios. Ser cidadão é apenas ter a 

esperança passiva de poder consumir o que não tem condições concretas de fazê-lo; 

5. fascismo da insegurança – é a criação de uma sensação de pânico nos sujeitos mais 

vulneráveis para que estes possam suportar intensos sacrifícios em nome da superação do 

terror presente em função de um futuro promissor. A instabilidade dos mercados 

semiperiféricos e periféricos fazem com que se justifiquem políticas de austeridade fiscal 

e de redução de gastos públicos na área social. A ameaça do “contágio financeiro ao se 

espalhar por todo o mundo” (STIGLITZ, 2002, p. 32) faz com que se implementem uma 

assepsia econômica, um enquadramento rígido das localidades não-centrais aos interesses 

e às exigências da globalidade econômica. É na utilização do estado de vulnerabilidade 

dos grupos sociais mais carentes que se apresentam saídas que alimentem a lógica pós-

contratual. Dando o exemplo dos serviços prestados pelo Estado, promove-se uma 

verdadeira cadeia de difamação desses serviços e aponta a privatização como a preparação 
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para um futuro promissor. No caso da saúde, por exemplo, divulgam-se as péssimas 

condições que o Estado oferece e se dão as condições para a expansão dos planos de saúde 

com a promessa de saúde para todos; 

6. fascismo financeiro – diz respeito à instantaneidade dos mercados financeiros. Transita na 

nova configuração do tempo-espaço virtual a procura do lucro imediato com o menor 

risco possível sem nenhum compromisso com a produção de bens ou serviços, sem 

nenhuma responsabilidade social com os sujeitos, tornando os mercados financeiros zonas 

predatórias. Esse fascismo maximiza o poder das agências internacionais de fomento 

como o FMI, o Banco Mundial, entre outros, em detrimento do poder dos Estados, 

principalmente, os periféricos e os semiperiféricos. A dinâmica de maximização do 

poderio financeiro especulativo fragiliza a democracia, pois coloca os governos eleitos 

sob os constrangimentos de cumprir acordos internacionais de refinanciamentos das 

dívidas impagáveis. 

O fascismo financeiro é uma das formas mais virulenta de sociabilidade fascista, está 

fundado no capital financeiro volátil, que na suspeita de menor risco flutuam, escorrem, 

fogem para onde possa especular mais e se arriscar menos. Os mercados financeiros devoram 

em poucos minutos com nações e fragiliza Estados. Nesse caso há fragilização da democracia 

nas nações periféricas, pois o processo democrático muitas vezes fica restrito à escolha dos 

representantes e estes a serem executores de acordos internacionais, que por sua vez, em um 

processo de fascismo da insegurança, são obrigados a aceitarem as orientações impositivas 

das nações centrais. 

Esses fascismos constituem o ideário neoliberal de sociedade, as pilastras simbólicas e 

estruturais para a construção e a consolidação do pensamento único, a ideologia da sociedade 

de mercado. A relação entre os tipos de fascismos constitui uma teia de significados para a 

legitimação de um modelo societal gestado pelos países pertencentes à centralidade e pelas 

agências e empresas internacionais. 

O fascismo neoliberal pode ser bem definido pela seguinte afirmação: 

 

Os críticos da globalização, que acusam os países ocidentais de hipocrisia, 
estão certos. Os países ricos Ocidentais forçaram as nações pobres a 
eliminar as barreiras comerciais, mas eles próprios mantiveram as suas, 
impedindo que os países em desenvolvimento exportassem seus produtos 
agrícolas, privando-os, assim, da renda tão desesperadamente necessária 
obtida por meio das exportações (STIGLITZ, 2002, p. 33). 
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Ele gera uma perversidade institucionalizada e acentua sua malvadeza quando obriga 

as nações mais frágeis econômica e politicamente a fazerem ajustes em suas instituições – 

entre elas, o Estado, o Mercado, as IES – aprofundando seus níveis de dependência e de 

miséria. 

Vale ressaltar que os fascismos apresentados não se materializam de maneira linear e 

uniforme nas sociedades, seu grau de efetivação vai depender das conjunturas locais, do poder 

da sociedade civil de cada país no movimento de resistência-superação e conservação-

reprodução do ideário neoliberal. A intensidade de desregulamentação de cada sociedade 

depende do diálogo que se estabelece entre as elites locais e o restante da população e de 

ambos com as forças alienígenas econômicas. 

A nosso ver, o atual contexto é marcado pela tensão intensa e densa das interseções 

dos modelos societais pré-contratual, contratual e pós-contratual como representamos na 

figura n º 04. 

 

Os níveis de interseções (1, 2 e 3) que observamos na figura nº 04 representam uma 

diversidade de fases interligadas pelos quais passa a sociedade que, no cenário presente, não é 

puramente pré-contratual, contratual ou pós-contratual. As interseções significam uma 

dinâmica de desregulamentações e de recontratualizações da sociedade que, em certos 

momentos e contextos, pese mais uma aproximação entre o pré-contratual e o pós-contratual 

(nível 1), o contratual e o pós-contratual (nível 2) e a intensificação entre o pré-contratual, o 

contratual e o pós-contratual (nível 3). 

O nível 1 de interseção se constitui dos países mais pobres que estão sendo forçados a 

desregulamentar o que ainda nem foi de fato regulamentado, é o caso das nações pobres da 

África, Ásia e América Latina. O nível 2 de interseção representa os países em 

desenvolvimento, que possuem certa estrutura estatal e um parque industrial estabelecido que, 

ainda, não conseguiram garantir um Estado de Bem-Estar Social para a população, mas que 

são pressionados a incorporar o ideário da reforma do Estado e da financeirização da 

economia e o desfronteiramento do mercado. O nível 3 de interseção diz respeito aos países 

Contratual Pré-contratual 

Pós-contratual 

Re-contratual 
1 2 3 

Figura 04 



 70 

que pertencem à centralidade mundial (principalmente o G7), eles não abrem mão do Estado 

forte e do protecionismo de suas economias. Esses países reformulam seus contratos, mas não 

os extinguem. O nível 3 de interseção significa também o local de gestação do pensamento 

único, de onde emergem as recomendações e as orientações impositivas a serem seguidos 

pelos países que estão localizados nos demais níveis de interseção. 

As recomendações ou as exigências postas pela centralidade podem ser resumidas 

nesse trecho em Santos (2002, pp. 29-30): 

 

as economias nacionais devem abrir-se ao mercado mundial e os preços 
domésticos devem tendencialmente adequar-se aos preços internacionais; 
deve ser dada prioridade à economia de exportação; as políticas monetárias 
e fiscais devem ser orientadas para a redução da inflação e da dívida pública 
e para a vigilância sobre a balança de pagamentos; os direitos de 
propriedade privada devem ser claros e invioláveis; o sector empresarial do 
Estado deve ser privatizado; a tomada de decisão privada, apoiada por 
preços estáveis, deve ditar os padrões nacionais de especialização; a 
mobilidade dos recursos, dos investimentos e dos lucros; a regulação estatal 
da economia deve ser mínima; deve reduzir-se o peso das políticas sociais 
no orçamento do Estado, reduzindo o montante das transferências sociais, 
eliminando a sua universalidade, e transformando-as em meras medidas 
compensatórias em relação aos estratos sociais inequivocamente 
vulnerabilizados pela actuação do mercado. 

 

Os países não-centrais que constituem os níveis 1 e 2 são os que estão numa posição 

de subserviência às exigências impositivas dos países pertencentes ao nível 3, por isso a idéia 

de centralidade (nível 3) e de periferia e de semiperiferia (nível 1 e 2). Há dessa forma uma 

hierarquização mundial dos países, uma espécie de estratificação social planetária em que os 

ricos ficam mais ricos e os pobres tornam-se miseráveis. A atual organização sociopolítico-

econômica mundial tende a cada vez mais favorecer a concentração da riqueza e aumentar o 

hiato, principalmente econômico entre as nações ricas e as pobres, as zonas selvagens e as 

civilizadas, os condomínios fechados e as favelas, a zona rural e a zona urbana34. 

A complexidade do atual cenário se intensifica na medida em que cada nação 

encontra-se realidades que se assemelham com os níveis de interseções (1, 2 e 3). A hiper-

realidade é a convivência de realidades díspares em espaços-tempos comuns ou próximos. Em 

cada país há a centralidade e a periferia, pólos de riqueza e zonas de extrema pobreza. Esse 

                                                
34 Um dos pontos críticos nesse quadro internacional é o fato da propagação de que “se há desemprego e 

exclusão social, se há fome e pandemias na periferia do sistema mundial, isso não é efeito das deficiências ou 
dos limites das leis do mercado. É antes o resultado do facto de essas leis ainda não terem sido plenamente 
aplicadas” (SANTOS, 2005, p. 16). Com isso ocorre a disseminação da idéia da salvação apenas pela via do 
mercado. Assim, o pensamento neoliberal se torna a única utopia possível, transformando-se em uma “utopia 
antiutópica (...) esmagadoramente dominante” (Ibid. 2005). 
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fenômeno é a interseção e a inserção contínua, difusa e multiforme entre os cenários. Em 

outras palavras, em cada nação, há várias nações, no Brasil existem diversos “brasis”. Assim, 

as realidades são constituídas-constituindo-se de vários cenários que interagem e se 

contaminam mutuamente em movimentos pluriformes. 

O momento presente é marcado por duas dinâmicas que se complementam: a 

desregulamentação e a re-contratualização. Semelhante à época da emergência da 

modernidade alavancada e legitimada pelo Iluminismo, onde ocorria uma esteira de 

difamação do estilo de pensar e de vida medieval, hoje passamos por um processo de 

descaracterizar e desvalidar as formas de organização que tomam o Estado-Nação moderno 

como modelo. É o movimento de desregulamentação da sociedade moderna nacional para a 

re-contratualização da sociedade agora planetária, mundial a partir do ideário neoliberal. 

Esse estado de mudança que desestrutura as nações em ritmos os mais diversos, tem 

como definição a globalização. Esta é passada pela heterogênea e hegemônica elite 

internacional e nacional como um processo linear e consensual. Porém, para Santos, este 

fenômeno é 

 

um vasto e intenso campo de conflito entre grupos sociais, Estados e 
interesses hegemônicos, por um lado, e grupos sociais, Estado e interesses 
subalternos, por outro; e mesmo no interior do campo hegemônico há 
divisões internas, o campo hegemônico actua na base de um consenso entre 
os seus mais influentes membros. É esse consenso que não só confere à 
globalização as suas características dominantes, como também legitima 
estas últimas como as únicas possíveis ou as únicas adequadas (2002, p. 
27). 

 

A globalização intensiva contemporânea que se propaga no mundo é um feixe de 

assimetrias e ambivalências. Ela está contextualizada em um mundo difuso de complexas 

paisagens contraditórias. É um cenário de intensificação drástica do aumento do hiato sócio-

econômico entre os países ricos e pobres, havendo uma exacerbação das guerras locais e 

étnicas e a proliferação da violência urbana. 

Neste raciocínio, a globalização é um fenômeno pluridimensional que forma uma rede 

de idéias e de ações de cunho econômico, social, político, cultural constituindo uma teia 

complexa mundial e local. Giddens (2000) salienta que esse fenômeno planetário não pode ser 

compreendido apenas na sua dimensão econômica e nem na perspectiva maniqueísta de mal 

ou de bem, precisa ser interpretado levando em consideração suas várias dimensões e suas 

inúmeras possibilidades. 
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A atual fase civilizatória da humanidade pretende anunciar uma aldeia e um ethos 

global. Contudo, nesse mesmo quadro histórico, os principais conflitos (batalhas e guerras) se 

dão por conta das etnias, da ratificação da identidade dos povos, de suas culturas, seus estilos 

de vida. Hollywood por mais que tenha se esforçado para mundializar o estilo de vida norte 

americano como sinônimo de civilidade global, os movimentos de resgate e de revitalização 

das tradições locais, em diálogo com a avalanche global, ganham força. Por exemplo, em 

Recife intensificam e fortalecem os blocos tradicionais de carnaval, os ritmos e as danças 

chamados de raiz como o maracatu, o samba de roda, a ciranda, o forró pé-de-serra. Tomam 

fôlego grupos de ressignificação como o mangue beat, as bandas de rock do Alto José do 

Pinho, as bandas de “neobrega” e de forró estilizado, constituindo um fenômeno de 

contracultura global e de ratificação das identidades locais. 

É um momento de efervescência sociocultural, de hibridismos culturais, de 

confluências políticas como foi o caso da eleição do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, 

onde, no mesmo palanque, compartilham espaço o PT e o PL. São tempos de quebra de 

tradições, de renovação de discurso, de novas linguagens, como também o ressurgimento e a 

preservação de velhos jargões, bandeiras e maneiras de luta como bem o fazem partidos como 

o PSTU e o PSOL. Tempos de descentramento da hegemonia, de emergência de uma contra-

hegemonia difusa, de descentralidade do sujeito, pulverização das ideologias modernas. 

Esse é o cenário em que as IES estão inseridas, é o chão histórico em que se 

processam as políticas internas de formação de professores(as) dessas instituições. Na mesma 

medida que as IES e as dinâmicas formativas e avaliativas tinham suas referências de 

identidade e de função firmadas na sociedade contratual moderna, quando esta entra em crise 

conduz as IES e os processos formativos a um estado de transição. 



 
 
 
 
 
CAPÍTULO 2 A DESREGULAMENTAÇÃO E A RE-CONTRATUALIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE: AS RELAÇÕES DISRÍTMICAS ENTRE AS GLOBALIDADES-

GLOBALIZAÇÕES E AS LOCALIDADES-LOCALIZAÇÕES 

 
 

A sociedade contratual moderna baseada no poder do Estado Provedor cede lugar para 

uma sociedade flexível e rígida ao mesmo tempo, fundada na premissa de um mundo liberto 

do poder estatal e prisioneiro da voracidade do mercado. A sociedade democrática de 

inspiração iluminista é desfigurada e desregulamentada e em seu lugar emerge 

impositivamente a comunidade planetária de mercado. Nesse novo e antigo mundo o cidadão 

e a cidadã perdem espaço para o(a) consumidor(a), o direito para o privilégio, a inclusão para 

a exclusão, a solidariedade para a competitividade, a distribuição para a concentração, a vida 

para a morte. Um mundo que se caracteriza por uma 

 

espécie de utopia de um mundo livre de todas as coerções do Estado e 
entregue apenas à arbitrariedade dos investidores dá uma idéia do mundo 
realmente “globalizado” que a internacional conservadora dos dirigentes e 
dos executivos das multinacionais industriais e financeiras de todas as 
nações visa impor ao apoiarem-se no poder político, diplomático e militar 
de um Estado Imperial pouco a pouco reduzido a funções de manutenção da 
ordem interna e externa (BOURDIEU, 2001, p. 114). 

 

Tempo de mudanças. Por isso, não podemos vê-lo como o fim, mas como um estágio 

do começo, como o solo fértil de possibilidades, pois a “história e a sociedade são fenômenos 

em construção da peça do grande teatro da saga humana, a realidade social é por natureza um 

espetáculo a terminar, sendo permanentemente vivida e jamais concluída” (SILVA, 2004, p. 

25). Esses cenários são constituídos de “movimentos constantes e inconstantes, contínuos e 

descontínuos, ordenados e caóticos, intencionais e desinteressados” (Ibid. p. 25). Desta forma, 

vivemos em um tempo composto de congruências de tempos distintos que se contaminam, de 

espaços díspares que se confrontam e dialogam e se misturam. 

Os períodos de transições são marcados por processo de difamação e de aclamação. 

Condenação das estruturas presentes para a defesa dos projetos emergentes. Assim foi na 
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transição do processo não-linear do período medieval para o Moderno, por isso está sendo da 

Era Moderna para o que alguns chamam de Pós-Modernidade, Pós-Industrialismo, Pós-..., 

momento tão nebuloso que até sua denominação é passiva de intensos debates e poucos 

consensos. A metamorfose ambulante em que se transformou o mundo é o palco conturbado 

de nossa pesquisa, por isso a necessidade de um olhar reflexivo sobre ele. 

Baseando-nos em alguns autores, entre eles, Santos (2002), Tavares (2002), Boron e 

Gambina (2002), o nosso o objetivo é trazer elementos que nos possibilitem uma 

compreensão da reorganização mundial nas dimensões econômica, política, cultural e social e 

seus rebatimentos nas políticas de educação no Brasil, em particular, no sistema de Educação 

Superior (em especial nas políticas de avaliação sistêmica e nos modelos de formação de 

pedagogos(as)-professores(as)) e nas políticas internas de avaliação de instituição e de 

formação de pedagogos(as)-professores(as) das IES. 

Para desenvolver esta discussão, tomamos como referência a premissa de que a 

globalização é um fenômeno multifacetado, complexo e difuso e que não é novo35. Esse 

fenômeno vem ocorrendo em etapas que se inter-relacionam, são elas: a) internacionalização 

do capital mercantil e do crédito a partir do século XVI; b) internacionalização produtiva no 

pós-guerra; c) globalização financeira no atual momento histórico36. 

Na nova geografia mundial, em que os países são classificados como centrais, 

semiperiféricos e periféricos, ou centrais e não-centrais, há, por um lado, a necessidade de 

fragilizar o poder externo dos Estados-Nações, principalmente, dos países não-centrais para 

que possam adotar as medidas necessárias para contribuir no percurso acelerado da onda da 

globalização neoliberal; por outro, a imposição do fortalecimento dos Estados centrais na 

reorganização da economia e da política mundial para poder impor uma regulação 

internacional que favoreça seus interesses. 

Para desenvolver essa discussão, referendamo-nos em Santos (1997, 2000), valendo-

nos de três dimensões das globalizações: a econômica, a social e a política. Frisamos que esse 

fenômeno não tem apenas essas faces, ele é constituído de uma pluralidade dimensional, o 

que fizemos foi privilegiá-las na leitura dos cenários atuais, que por si mesmos já são 

complexos e difusos. 

Portando, nossa leitura está passível de restrições e de redundâncias, não tendo a 

pretensão de esgotar o debate interpretativo dessa questão. Nossa intenção é nos 

                                                
35 Sobre o assunto ver Morin (2002). 
36 Frisamos que os cenários sociais são constituídos da simultaneidade de uma diversidade de tempos históricos, 

inviabilizando, assim, uma visão etapista e evolucionista da história das sociedades. 
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aproximarmos da construção de uma lente interpretativa que nos favoreça uma compreensão 

crítica e propositiva da realidade vivida, principalmente do chão histórico das IES e das 

políticas educacionais. 

 

2.1 Globalização Econômica: a imposição do consenso neoliberal 

 

A globalização econômica está fundada na premissa da autoridade inconteste das leis 

da ciência econômica de mercado. Este fato ocorre no processo atual da internacionalização 

do mercado. Essa dinâmica se materializa na construção e efetivação de uma doutrina ditada e 

pregada pela centralidade e devendo ser seguida religiosamente pelos países não-centrais sob 

a pena de queimarem no fogo do purgatório ou do inferno das agências internacionais de 

financiamento ou da retirada do capital volátil especulativo. 

Há nesse cenário a ditadura da ciência econômica na explicação e na orientação das 

ações sociais, políticas, culturais e econômicas, onde as principais políticas educacionais são 

influenciadas pelo vendaval neoliberal37. O evangelho dos crentes e fieis neocapitalistas são 

as leis da ciência econômica de base de mercado, da propriedade e da acumulação capitalista 

e o paraíso é a sociedade de mercado globalizado. Nesta linha de pensamento, Ball destaca no 

discurso da comissária européia para o Emprego e os Assuntos Sociais, Anna 

Diamantopoulou, em 2001, em Varsóvia: “uma boa política social é uma boa política 

econômica” (2004, p. 1109). 

Neste palco internacional, o pressuposto para a efetivação de um processo de 

globalização das economias foi o fim das polarizações entre o imperialismo norte-americano e 

o imperialismo soviético. Com a queda do Muro de Berlin e a dissolução da antiga União 

Soviética, abriram-se as portas para a mundialização da economia, ou mesmo, para a 

mercantilização e a financeirização da economia planetária. O fim da Guerra Fria simbolizou 

o nascimento da hegemonia do pensamento liberal na sua versão renovada e radical que 

passamos a chamar de neoliberalismo. 

Os sujeitos dessa nova fase são os países periféricos (os que estão localizados no nível 

de interseção 1) e semiperiféricos (os pertencentes ao nível de interseção 2) na posição de 

subalternos e os centrais (os do nível de interseção 3), as agências de fomento (FMI, Banco 

Mundial, Organização Mundial do Comércio) e as empresas multinacionais38. De acordo com 

                                                
37 Sobre a influência do ideário neoliberal sobre a educação ver Gentili (2005, 1998, 1997, 1996, 1995). 
38 Um dos traços da globalização econômica é “a primazia total das empresas multinacionais, enquanto agentes 

do ‘mercado global’” (SANTOS, 1997, p. 290). Santos frisa a mutação classificatória dessas empresas: “de 
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Santos, nesse momento ocorre uma exacerbada concentração de poder político e econômico: 

“das 100 maiores economias do mundo, 47 são empresas multinacionais; 70% do comércio 

mundial é controlado por 500 empresas multinacionais; 1% das empresas multinacionais 

detém 50% do investimento directo estrangeiro” (2002, p. 31). 

A globalização econômica se anunciou como um consenso econômico para o 

desenvolvimento e o progresso da humanidade, a salvação natural da sociedade passa pelo 

sucesso da globalização. Para tanto, eram e são necessários alguns ajustes, ações que, de certa 

forma, desregulamentam a sociedade moderna da Era de Ouro (HOBSBAWM, 1995). Foi e é 

preciso ressignificar o Estado, mudar sua natureza: de um Estado Provedor para um Estado do 

Bem-Estar do Mercado, de uma economia planificada pelas ações do Estado e orientada para 

o bem-estar dos sujeitos para uma economia flexível regulada pelo mercado em função do 

próprio mercado (principalmente dos agentes financeiros). Esse processo exigiu a criação de 

um ideário, na passagem da sociedade mercantilista para a industrial tínhamos o Iluminismo, 

no presente é denominado de pensamento único ou neoliberalismo. 

A lógica que emergia e que se estabelece é a de uma economia mundial regida e 

alimentada pela voracidade do mercado, pelos princípios da competitividade, da eficiência, da 

eficácia, da produtividade, da individualização do direito, etc. A sedimentação dessa 

economia mundial que engole os mercados locais é caracterizada pela(o): 

 
1. economia dominada pelo sistema financeiro e pelo investimento à 

escala global; 
2. processos de produção flexível e multilocais; 
3. baixos custos de transportes; 
4. revolução na tecnologia de informação e de comunicação; 
5. desregulação das economias nacionais; 
6. preeminência das agências financeiras multilaterais; 
7. emergência de três grandes capitalismos transnacionais: o americano, 

baseado nos EUA e nas relações privilegiadas deste país com o Canadá, 
o México e a América Latina; o japonês, baseado no Japão e nas suas 
relações privilegiadas com os quatro pequenos tigres com o resto da 
Ásia; e o europeu, baseado na União Européia e nas relações 
privilegiadas desta com a Europa de Leste e com o Norte de África 
(SANTOS, 2002, p. 29). 

 

Essas são as condições básicas para expansão da globalização. Uma espécie de 

prerrogativa para a construção do alicerce de uma sociedade global a partir da globalização da 

economia. Para que essa expansão acelerasse era preciso que as nações dessem sua 

contribuição, fizessem seu sacrifício, e quanto mais distante as nações estivessem da 
                                                                                                                                                   

empresas multinacionais para empresas transnacionais e, mais recentemente, para empresas globais” (Ibid. p. 
290). 
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centralidade, do nível de interseção 3, citado no capítulo anterior, maior seu sacrifício e a 

corrosão de sua autonomia. 

O sacrifício é orquestrado a partir da centralidade, dos seus sujeitos, de seus interesses. 

Do nível de interseção 3 saem as diretrizes para reorganização da economia mundial. Essas 

diretrizes são aclamadas pela centralidade como a nova forma de pensar e de orientar a 

economia, o que Santos (2002) denominou de consenso econômico neoliberal39. 

No Brasil a presença do pensamentos neoliberal surge com muita intensidade quando 

o então presidente Collor abriu as fronteiras da economia para os bens e os serviços 

internacionais. Nesta ótica, a liberdade de mercado pressupõe a desregulamentação e a 

privatização do Estado. 

A erosão da soberania nacional dos países periféricos e semiperiféricos ocorre 

principalmente porque tem de se sujeitarem às imposições do receituário neoliberal 

(SANTOS, 2002). Este fato acontece por que as agências de fomento colocam como condição 

de renegociação das dívidas externas das nações não-hegemônicas a implementação de 

programas de ajustes estruturais. Estes programas levam a adequação das políticas, das 

instituições, entre outras, dos países não-centrais às exigências oriundas da classe hegemônica 

mundial, localizada no nível de interseção 3, constituindo verdadeiras oligarquias financeiras, 

um gigantesco monopólio mundial. 

Há um movimento na América Latina a partir dos anos 90 de reforma da educação 

através das políticas reestruturadoras que visam a afiliação do sistema educacional aos 

interesses e às necessidades do mercado global. Este processo subordina a educação às 

exigências que a economia globalizada faz para manter a relação de exploração entre os 

países centrais e os não-centrais. 

Para Habermas, o atual curso da globalização conduz ao “esvaziamento da soberania 

de Estados nacionais, o que fará necessário uma reestruturação e ampliação das capacidades 

de ação política em um plano supranacional que (...) ainda está em fase incipiente” (2004, p. 

129). A fragilização das nações não-centrais favorece a escalada do imperialismo neoliberal 

na sua versão hegemônica norte-americana. 

O processo de submissão dos países não-centrais aos ditames do ajuste estrutural de 

viés neoliberal conta também com a colaboração e a cumplicidade das elites locais, ou como 

                                                
39 Bourdieu destaca que as “políticas ditas de “ajuste estrutural” visam garantir a integração dentro da 

subordinação das economias dominadas39; isso, reduzindo o papel de todos os mecanismos ditos “artificiais” e 
“arbitrários” da regulação política da economia associados ao Estado social” (2001, pp. 111-112). 
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frisam Boron e Gambina com a “complicidad de los propios gobiernos de la periferia” (2002, 

p. 13). 

Um fato fundamental para se perceber a contradição no discurso central na construção 

do consenso econômico neoliberal é que nos países centrais “la políticas proteccionistas e 

incluso de gasto social se mantuvieron en lo essencial” (BORON; GAMBINA, 2002, p. 13). 

Isto também aconteceu por conta do grau de organização da sociedade civil dos paises 

centrais, como ressalta Stiglitz (2002), a inserção do braço da globalização nos países vai 

depender também do nível de resistência e de proposição da sociedade civil. No caso do 

Brasil, isto pode ser notado no papel importante que tiveram a Andes, a Anfope, a Anped, 

entre outros, na dinâmica de combate e de proposições às políticas impostas na Era do 

Presidente FHC em relação à educação. 

 

2.2 Globalização Social: a constituição da elite pulverizada mundial 

 

Com o advento da globalização econômica há uma nova organização da sociedade, há 

uma nova geografia social mundial. Ao globalizar as economias e os mercados, também se 

globalizou com bastante intensidade a pobreza na proporção inversa da globalização da 

riqueza. A concentração da renda, por conta do monopólio das multinacionais sobre as 

economias locais e a global, expandiu a pobreza e os seus malefícios, criando um hiato e uma 

falta de comunicação entre as elites globais e os bolsões de misérias locais. 

Por isso que 

 

la contradicción fundamental del capitalismo actual es más sociológica que 
económica. Ella se manifiesta en la destrucción social creada por el poder 
del mercado. Vemos en todos los países, no solamente en América Latina, 
tendencias a un desempleo de masas de carácter permanente, la 
reproducción incesante de la pobreza y, también, el surgimiento de altos 
grados de desesperanza e de violencia (THERBORN, 2001, pp. 38-39). 

 

É o agravamento das desigualdades sociais que mais chama a atenção nesse novo 

estágio do capitalismo. Estágio no qual a supremacia do mercado sobre os Estados e as 

empresas está pautada principalmente no princípio da competitividade em detrimento das 

questões dos valores e dos princípios que considerem a importância da humanização da 

sociedade. Esse fato vem corroendo a idéia de cidadania e de democracia, haja vista a 

expansão acelerada da miséria no mundo. 
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Para Therborn (2001), as economias modernas possuem três importantes instituições: 

Estado, empresa e mercado. O primeiro com o poder político, o segundo com poder 

empresarial e o terceiro com o poder da competência. Segundo este autor, estamos na fase do 

nuevo capitalismo competitivo, ele o representou com figura n º 05. 

 
Em = empresas, Es = Estados, M = mercados. 

Podemos observar que no triângulo apresentado a prevalecência do mercado sobre as 

outras duas instituições. Como a lógica principal do mercado é a competitividade, as questões 

sociais são colocadas em segundo plano, o que importa é a saúde financeira dos mercados. 

Por isso a exigência de todo esforço das demais forças da sociedade para garantir a expansão 

estrutural e ideológica da globalização financeira atual. 

Nesse novo estágio do capitalismo, a riqueza mundial se concentra no nível de 

interseção 3. Isto é, nos países centrais, melhor dizendo, nas elites pulverizadas nos níveis de 

interseções 1 e 2. Na verdade é uma riqueza sem pátria, descomprometida com valores 

humanizadores, imbricada com a lógica da otimização da mais valia, da competitividade e da 

produtividade. 

Nesse contexto emerge uma nova classe social40: a burguesia transnacional “cujo 

campo de reprodução social é o globo enquanto tal e que facilmente ultrapassa as 

organizações nacionais de trabalhadores” (SANTOS 2002, p. 32). Para Stiglitz, “os burocratas 

internacionais [são] símbolos sem rosto da ordem econômica mundial” (2002, p. 29), uma 

classe social que tem como nacionalidade o chão da sede da empresa que pertence independe 

                                                
40 Berger destaca um setor da elite emergente da cultura global, os que fazem parte da cultura de faculty club. 

São intelectuais que teorizam e orientam como deve ser o comportamento civilizado no mundo globalizado. É 
uma espécie de ideólogos da sociedade global, inventores de novas posturas e de boas maneiras para os 
nativos da “aldeia global”. Como diz esse autor, “as grandes empresas empregam acadêmicos cabeludos para 
ensinar “sensibilidade” intercultural ou de gênero a seus funcionários” (2004, p. 15), Ball (2001) chama a 
atenção para uma nova elite transnacional. 

Em Es 

M 
 

Figura 05 
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do solo da nação que está erguida. Os interesses que movem essa classe social são de natureza 

privada, porém são publicizados, tornado público na perspectiva de que todos têm que se 

render a eles. 

A nova burguesia é constituída de dois grupos: a burguesia local e a internacional. A 

local é composta pela elite empresarial, pelos latifundiários, pelos diretores das grandes 

empresas, dos altos postos burocráticos do Estado e dos personagens influentes da política e 

de campos profissionais. A internacional é formada pelos grandes empresários das 

multinacionais e pelos gestores das agências financeiras mundiais. Apesar da não 

homogeneidade interna dos dois grupos hegemônicos mundiais, eles constituem um corpo de 

comando das sociedades contemporâneas, é do seio desse corpo que saem os “consensos” que 

regem as relações sociais, políticas e econômicas. 

Na globalização social o consenso que se criou foi de que 

 

o crescimento e a estabilidade econômica assentam na redução dos custos 
salariais, para o que é necessário liberalizar o mercado de trabalho, 
reduzindo os direitos liberais, proibindo a indexação dos salários aos ganhos 
de produtividade e os ajustamentos em relação ao custo de vida e 
eliminando a prazo a legislação sobre o salário mínimo (SANTOS, 2002, p. 
34). 

 

Com esse consenso fica clara a malvadeza do pensamento neoliberal (FREIRE, 

2002)41. Nessa lógica, a cidadania fica reduzida ao poder de consumo dos sujeitos. A pobreza 

torna-se um mal necessário, o seu combate vira sua manutenção através de políticas 

compensatórias, haja vista que a exclusão “é um efeito inevitável (e, por isso, justificado) do 

desenvolvimento assente no crescimento econômico e na competitividade a nível global” 

(SANTOS, 2002, p. 35). A redução dos gastos com políticas sociais nos países periféricos e 

semiperiféricos tem agravado cada vez mais seus níveis de pobreza e acentuado o hiato entre 

estes e os países centrais. Santos (2002) frisa esse fenômeno quando cita, baseado na 

Organização Mundial de Saúde, que 90% das doenças que ocorrem no mundo estão nos 

países não-centrais, e estes não ultrapassam 10% dos gastos com saúde no mundo. 

Na nova geografia social do mundo globalizado, os países periféricos e os 

semiperiféricos “aparecem, em princípio, apenas como receptores de capitais especulativos, 

de padrões de consumo e ”cultura” globais difundidos a partir do centre e como usuários de 

                                                
41 As injustiças do sistema comercial global podem ser percebidas pela “hipocrisia de fingir que se está ajudando 

países em desenvolvimento ao forçá-los a abrir seus mercados para as mercadorias das nações industrializadas 
e desenvolvidas, ao mesmo tempo em que essas nações protegem os próprios mercados. Tais políticas tornam 
os ricos mais ricos e os pobres mais pobres – cada vez mais furiosos” (STIGLITZ, 2002, p. 17). 
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tecnologias já amortizadas” (TAVARES, 2002, p. 25). Nesta perspectiva, as nações não-

centrais são alvos fáceis de ataques especulativos. Na nova divisão social do trabalho 

mundial, são excelentes consumidores dos produtos e dos serviços das grandes empresas 

transnacionais. Aos países pertencentes às interseções 1 e 2 da figura 3 é imposta uma 

identidade passiva que lhes obrigaram a adotar, com maior ou menor adesão, dependendo do 

grau de organização social da sociedade civil de cada país, a lógica da globalidade 

imperialista. 

Com isso há uma concentração de poder, ou seja, a globalização financeira, cultural, 

política e social não representa a democratização do poder, mais o seu contrário. A 

globalização atual significa a concentração econômica e política. Segundo Tavares, 

 

do ponto de vista dos mercados, o regime de acumulação vigente implica 
em que todas as decisões relevantes que se referem à alocação do 
investimento direto estrangeiro sejam tomadas por um grupo restrito de 
empresas e bancos multinacionais cuja estratégia não é mais a conquista 
definitiva de mercados nacionais, com um horizonte de rentabilidade de 
longo prazo, mas sim maximizar os ganhos patrimoniais e especulativos 
obtidos em todos os mercados financeiros, em particular o cambial (2002, p. 
25). 

 

Os países constituintes da centralidade, liderados pelos Estados Unidos da América, 

formam uma nova elite econômica e política mundial. Nesse grupo são gestadas as diretrizes 

que comandam as reformas políticas, econômicas e sociais do resto do mundo. Por isso a 

necessidade de fragilizar os Estados periféricos e semiperiféricos e tornar cada vez mais suas 

economias dependentes tanto do capital especulativo como das “ajudas” dos bancos 

multinacionais e das agências de fomento. Essa postura de subserviência dos países não-

centrais agrava as desigualdades sociais, como afirma Milton Santos (2002b, p. 80) “crescem 

o desemprego, a pobreza, a fome, a insegurança do cotidiano, num mundo que se fragmenta e 

onde se ampliam as fraturas sociais”. As zonas selvagens se expandem no ritmo de uma 

progressão geométrica, como uma epidemia social pelo mundo, só que agora também 

contamina os países centrais. Lá, as ilhas de excelência são cercadas, afronteiradas por 

cinturões de miséria que ameaçam a cada instante de romper com a falsa harmonia das zonas 

civilizadas. 
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2.3 Globalização Política: contradições e assimetrias na organização do poder mundial 

 

A nova hegemonia mundial que se estabelece com a compartilhização do poder entre a 

Tríade42 produz consensos que impõe, por um lado, enormes sacrifícios às nações não-

centrais e, por outro lado, força a esses países a pensarem alternativas aos suplícios aos quais 

são submetidas. Essa tensão mundial conduz a uma nova geografia política, a jogos mais 

complexos de poder que fazem com que a sociedade esteja em um dos seus períodos mais 

nervosos. 

A globalização política tem como pilastras a ação reguladora dos Estados 

Hegemônicos (pertencentes ao nível de interseção 3) sobre os Estados periféricos e 

semiperiféricos (localizados nos níveis de interseções 1 e 2) por meio das agências financeiras 

internacionais e o fortalecimento dos acordos interestatais através dos blocos político-

econômicos como a União Européia, Nafta, Mercosul, etc. 

Essas duas pilastras nos conduzem a terceira, a descentralidade do Estado-Nação 

como espaço privilegiado das transações econômicas, políticas e sociais. O Estado da 

sociedade contratual é pressionado a flexibilizar suas fronteiras e a desregulamentar seu 

poderio estatal. Estas três pilastras possibilitam a consolidação de um sistema interestatal 

mundial a partir de “consensos” acerca do papel do Estado que por sua vez assume uma nova 

natureza: em vez de estar na centralidade da organização social, passa a ser regulado pelas 

exigências do mercado e regula a sociedade pautada nos interesses e nas necessidades das 

relações internacionais de mercado. É um Estado prol mercado, mais especificamente os 

mercados da centralidade mundial, dos países hegemônicos. 

Contudo, a fragilização do Estado é uma imposição da centralidade à periferia e à 

semiperiferia. Os países centrais mantêm a fortaleza dos seus Estados, e para mantê-la é 

necessário corroer a soberania nacional dos países não-centrais. Para tanto, as agências 

multilaterais possuem um papel estratégico, principalmente através das renegociações das 

dívidas externas. Como afirma Santos, 

 

a soberania dos Estados mais fracos está agora directamente ameaçada, não 
tanto pelos Estados mais poderosos, como costumava ocorrer, mas, 
sobretudo, por agências financeiras internacionais e outros actores 
transnacionais privados, tais como as empresas multinacionais. A pressão é, 

                                                
42 Desta forma, “a globalização atual é um período de crise permanente, a renovação do papel hegemônico da 

Tríade [Estados Unidos, Europa e Japão] levará a maiores sacrifícios para o resto da comunidade das nações, 
incentivando, assim, nestas, a busca de outras soluções” (SANTOS, M. 2004, p. 153). 
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assim, apoiada por uma coligação transnacional relativamente coesa, 
utilizando recursos poderosos e mundiais (2002, p. 37). 

 

Os países não-centrais são obrigados a passar por um processo de ajustamento 

estrutural severo, de redefinição de sua identidade e, conseqüentemente, de suas ações. Nestas 

nações, em vez da soberania emanar do povo, ela é minada pelas forças alienígenas do 

mercado internacional, a decisão sobre a natureza e o papel do Estado sai dos limites 

territoriais do Estado-Nação para se centrar nos gabinetes da nova burocracia mundial, uma 

espécie de classe capitalista transnacional. 

A construção do modelo de Estado para os países não-hegemônicos requereu um 

conjunto de ações, entre elas, 

 

liberalização dos mercados; a privatização das indústrias e serviços 
[estatais], a desactivação das agências regulatórias e de licenciamento; a 
desregulação do mercado de trabalho e a “flexibilização” da relação 
salarial; a redução e a privatização, pelo menos parcial, dos serviços de bem 
estar social (privatização dos sistemas de pensões, partilha dos custos de 
serviços sociais por parte dos utentes, critérios mais restritos de 
elegibilidade para prestações de assistência social, expansão do chamado 
terceiro setor, o sector privado não lucrativo, criação de mercados no 
interior do próprio Estado, como, por exemplo, a competição mercantil 
entre hospitais públicos); uma menor preocupação com temas ambientais; 
as reformas educacionais dirigidas para uma formação profissional 
mais do que para a construção de cidadania; etc. (grifos nossos) (Ibid. 
2002, p. 38). 

 

Esse conjunto de medidas constituiu-se em uma espécie de “consenso” político-

econômico do processo de globalização. Mas também representa uma contradição: para que o 

Estado deixe de intervir ele precisa realizar uma série de intervenções para mudar sua 

natureza e suas funções. Em outras palavras, o Estado regula sua desregulação. Por isso o 

novo DNA do Estado não pode ser confundido com a idéia de mínimo ou de fraco. Este 

continua sendo forte, o que muda é a intencionalidade de sua força, de suas intervenções. O 

que o move não são os antigos interesses de emancipação, de cidadania, de promoção de bem-

estar social. Ele se torna um aparato do mercado, sua eficiência está em manter as condições 

necessárias para a saúde do mercado globalizado, atendendo aos interesses das classes 

capitalistas transnacionais. 

Ball (2004) chama a atenção que há uma mudança na responsabilidade do Estado. Este 

passa a ter como suas principais funções: a mensuração e a auditoria. O Estado deixa de se 

perceber responsável pela prestação de serviços sociais (que corresponde aos direitos civis, 
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caso da educação, da saúde, da seguridade social, entre outros) para que os sujeitos privados e 

voluntários os assumam. No caso do Brasil um exemplo é o Programa Amigos da Escola 

(voluntarismo) e a expansão significativa das IES particulares na era FHC. Este autor ainda 

destaca que a mutação na natureza do Estado também possibilita a emergência de novas 

formas de financiamento do espaço público pelo setor privado. Em nível mundial, um 

exemplo é o que ocorreu no Reino Unido com a “Iniciativa de Finanças Privadas (ou 

Parcerias Público-Privado [Private Finance Initiative ou Public Private Partnerships])” (Ibid. 

p. 1110). 

Para que essas mudanças na natureza do Estado se efetuem, é fundamental a 

reconfiguração do tempo-espaço. Este na modernidade era um tempo-espaço nacional e 

estatal (Estado-Nação), hoje com o advento do ciberespaço e das tecnologias de comunicação 

criam-se as condições para um tempo-espaço instantâneo privilegiado das forças 

internacionais. A perda do monopólio das telecomunicações pelos Estados favoreceu e 

acelerou a construção das redes de comunicação. Estas redes se denominam de inforvias, de 

estradas virtuais de circulação de informações, de serviços, de dinheiro que fazem circular 

seus conteúdos numa velocidade que se torna inviável ou mesmo impossível o controle estatal 

local, na lógica do pensamento único. 

A globalização não representa apenas uma nova reorganização da divisão social do 

trabalho em nível mundial, mas, sobretudo, a consolidação da hierarquização política na 

geografia planetária. Mesmo com a existência de conflitos e de resistências não se pode negar 

a hegemonia do projeto neoliberal de globalização encabeçado pelos EUA. Isto não significa 

homogeneidade entre os países centrais, mas a existência de acordos e de consensos que 

garantem uma unidade entre eles, que os fazem mentores e gestores do pensamento único. 

Em outra direção, a não-centralidade precisa construir possibilidades de intervenções 

propositivas e não apenas reativas. Para isso é fundamental o papel das IES enquanto espaço-

tempo de produções culturais e científicas resistentes e propositivas, contribuindo na 

construção de localidades emancipadas. 
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2.4 As Contradições nos Processos de Globalizações: espaços-tempos de ressignificações 

propositivas 

 

Como a globalização não é um processo nem linear, nem uniforme e nem 

consensual43, podemos falar sobre globalizações. Santos ressalta que a “globalização é, de 

fato, uma constelação de diferentes processos de globalização e, em última instância, de 

diferentes e, por vezes, contraditórias, globalizações” (2002, p. 55)44. Pelo seu caráter 

complexo, contraditório, ambivalente e multifacetado, não podemos tratar desta temática pelo 

viés do determinismo globalizante, como se esse fenômeno difuso fosse a evolução natural e 

inconteste da sociedade, o caminho civilizatório da humanidade. 

As globalizações são efeitos de inúmeros conjuntos de relações sociais entre diferentes 

classes e grupos sociais e étnicos. Elas são essencial e existencialmente conflitivas, 

ratificando a existência dos vencidos e dos vencedores, dos que estão na centralidade e os que 

estão à margem do centro do poder hegemônico. Para pensarmos na reconfiguração das 

relações sociais para construir posturas e identidades resistentes e propositivas às 

globalizações neocapitalistas, é preciso e urgente construir pensamentos contra-hegemônicos 

que emanem dos níveis de interseções 1 e 2. Nesta perspectiva, as IES dos países não-centrais 

possuem um papel importante e estratégico na direção da construção de autonomias e de 

soberanias possíveis dos Estados-Nações. 

A possibilidade de resistência propositiva da não-centralidade está em perceber as 

contradições e as ambivalências dos processos de globalizações, e a capacidade de mobilizar a 

localidade em diálogos qualificados, atualizados e abertos com a globalidade. Para Ball “a 

‘globalização’, isto é, a acomodação de tendências globais em histórias locais [que] produz 

políticas híbridas e diversidade política” (2004, p. 1115), ou seja, possibilidade de 

ressignificação. 

O hibridismo político é possível por conta das contingências dos cenários locais. Em 

outras palavras, para desenvolver a capacidade propositiva e ressignificante da localidade, 

                                                
43 Berger frisa a polissemia da globalização afirmando que “para alguns, ela implica na promessa de uma 

sociedade civil internacional, levando a uma nova era de paz e democratização. Para outros, significa a ameaça 
de uma hegemonia econômica e política americana, com conseqüência cultural sendo um mundo 
homogeneizado semelhante a uma espécie de Disneylândia em metástase (charmosamente classificada de 
“Chernobyl Cultural” por um funcionário do governo francês)” (2004, p. 12). 

44 Contudo, o próprio Santos destaca uma forma hegemônica de globalização: a do capital global, que tem sua 
origem no século XV ligado à expansão européia e ao nascimento do capitalismo, fundada na idéia de 
colonialismo. Só que hoje esse colonialismo toma formas mais sutis e eficazes, isto é, a globalização enquanto 
um neocolonialismo expande-se “cada vez mais áreas geográficas do mundo, incorporando cada vez mais 
gente e sujeitando à lei do mercado e à lei de valor cada vez um número maior de atividades, produtos e 
serviços” (2003, p. 07). 
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principalmente, periférica, é preciso “atentar para as especificidades, resistências e variações 

locais” (Ibid. p. 1115). 

Berger frisa que “a imposição de influências globais também pode levar a uma 

revitalização de formas culturais nativas” (2004, p. 21). Nesta perspectiva, este autor, baseado 

em James Watson, frisa a importância da “localização: a cultura global é aceita, mas com 

significativas modificações locais” (Ibid. p. 20). A cultura local de formas diversas faz suas 

interpretações da onda global, revisitando e reativando seus estilos de vida, suas crenças, seus 

valores, seus princípios. A localidade na sua posição de sujeito, sempre ressignifica as 

interferências globalizadoras, construindo níveis diferenciados de diálogo, algumas mais 

autônomas outras mais submissas, mas sempre ativas. 

Para esse caminho de ressignificações locais partimos de três contradições 

apresentadas por Santos (2002), são elas: a) contradição entre a “globalização e a 

localização”; b) contradição entre o “Estado-nação e o não-Estado transnacional”;                 

c) contradição entre a perspectiva “da globalização como a via e a energia inconteste e 

imbatível e como uma oportunidade nova para ampliar a escala e o âmbito da solidariedade 

transnacional e das lutas anticapitalistas”. 

A contradição entre a globalização e a localização diz respeito, por um lado, às 

relações sociais de quebra de fronteiras, principalmente através dos avanços tecnológicos, da 

circulação de bens e de serviços e da intensificação dos processos migratórios seja via o 

turismo ou via a procura de emprego. As interações globais disseminam valores, crenças, 

hábitos, necessidades e exigências, abrindo leques de possibilidade de escolha, mesmo que às 

vezes, em sua maioria, sejam leques de possibilidade mais virtuais que reais. Por outro lado, 

as identidades não-globais estão emergindo, a penetração da cultura global exige a existência 

de interlocutores presentes na região, no país e na comunidade. 

Uma característica importante da localidade é o sentimento de pertença a um grupo ou 

a uma classe sociocultural. O pertencimento não é imposto, é construído por meio de 

interações socioculturais e históricas. É esse sentimento de pertença a um grupo sociocultural 

que se constitui a base da construção das identidades pessoais e coletivas, e a qualidade social 

desse pertencimento vai condicionar o grau do diálogo dos sujeitos da localidade com as 

imposições da globalidade. 

A localidade pode ter um caráter territorial quando diz respeito aos povos que foram 

marginalizados durante o século passado, como, por exemplo, o povo indígena brasileiro que 

luta pela preservação de suas identidades culturais e territoriais. E pode ter também uma 

característica translocalizado (SANTOS, 2002) quando independente de se estar em um 
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mesmo espaço, tem-se um sentimento de proximidade, de partilhamento, de pertencimento a 

uma cultura, a um povo, mesmo que esse esteja disperso, como é o caso dos nordestinos 

espalhados pelo Brasil, mesmo assim, há algo que os aproximam, tornam-se solidários entre 

si, e aumentam suas capacidades de conservação e de transformação de suas identidades 

pessoais e coletivas. 

A contradição entre o Estado-Nação e o não-Estado transnacional ocorre pela tensão 

que se estabeleceu entre dois discursos: um que aponta o fim do Estado, seu falecimento no 

papel de regular as relações sociais da atual sociedade; outro que defende o Estado ainda com 

uma posição central na organização política e econômica da sociedade globalizada. 

É o Estado que dá as bases para a instituição de sua reestruturação, ou seja, é o próprio 

Estado que regula a sua desregulação. A ausência do Estado na regulação de algumas 

transações financeiras internacionais representa um tipo de presença estatal. Em outras 

palavras, a ausência não significa a inexistência ou a fraqueza, mas sim uma opção de 

intervenção. 

A contradição entre a perspectiva da globalização como a via e a energia inconteste e 

imbatível e como uma oportunidade nova para ampliar a escala e o âmbito da solidariedade 

transnacional e das lutas anticapitalistas é bastante representativa da polissemia que move 

esse fenômeno. Essa contradição político-ideológica que abre o campo das possibilidades de 

reinterpretação e de reinvenção da globalização. Não há uma só leitura histórica absoluta e 

nem finalística desse estágio da humanidade. A determinação e a indeterminação são 

elementos constituidores do panorama ideológico vigente. 

Essas contradições abrem o campo das reconstruções, das ressignificações, das críticas 

reflexivas e propositivas acerca do diálogo entre o local e o global, o Estado e o não-Estado e 

o determinismo global e o indeterminismo local. Confirma a natureza contingente da 

realidade, a importância das relações sociais na montagem das paisagens político-econômico-

culturais das interseções históricas em que vivemos. 

As contradições constituem terreno de ambivalências e de assimetrias, nesse cenário 

as instituições de formação de identidade como o sistema educacional e as redes de 

comunicação passam a ter um papel importante na construção de subjetividades reativas, 

sejam conservadoras ou transformadoras. É um mundo pedagogizado e comunicacional, 

composto de diferenças que se complementam de forma às vezes difusas e outras não. É o 

mundo do conhecimento, mas também da restrição de seu acesso, principalmente quando esse 

se torna uma mercadoria cara. 
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Por isso a impossibilidade de falarmos de globalização no singular, a diversidade de 

sujeitos e de contextos nos impõe considerar a polissemia conceitual e exeqüível dessa 

manifestação sociopolítico-econômica e cultural que a todos contaminam e por todos é 

contaminada. 

Assim, mais do que nunca vivemos na sociedade do conflito, da resistência difusa, da 

proposição plural e local, da existência de poderes hegemônicos pressionados 

permanentemente por poderes contra-hegemônicos. A tensão entre a centralidade e a não-

centralidade não é linear e nem homogênea, ela é multifacetada, criando, segundo Santos 

(2002), um sistema mundial em transição. 

 

Os processos de globalizações são constituídos pelas interações difusas entre a 

modernidade contratual em mudança e as realidades emergentes em uma dinâmica de mútua 

alimentação, ou seja, quanto mais o sistema mundial velho se transforma mais realidades 

emergentes surgem, e quanto mais essas emanarem mais o velho sistema se metamorfoseia. 

Isso ocorre porque o velho sistema traz em si as contradições que impulsionam sua própria 

transformação, como as novas realidades crescem do seio do velho, sua intensificação 

representa a contaminação do velho pelo novo, criando um campo de possibilidades, de 

indeterminações, de interpretações e de ressignificações. Assim, em vez do fim da história, 

temos a intensificação do seu recomeço, contada e vivida pela mediação constante e não-

linear entre o pensamento hegemônico e o contra-hegemônico, o global e o local. 

A globalização ou as globalizações pressupõem a existência de localizações. Santos 

(2002) afirma que a globalização de sucesso ou de insucesso é sempre uma globalização de 

uma localidade, não podendo generalizar seus efeitos sejam positivos ou negativos. Portanto, 

a globalização tem como premissa a efetividade da localidade. Para o processo de localização 

Berger (2004) utiliza os termos adaptação criativa e hibridização, destacando o poder de 
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reação do local às investidas do global, frisando um quadro vigente de conflitos permanentes. 

Nesta ótica podemos nos perguntar sobre a “capacidade” das IES, enquanto localidades, em 

construir políticas internas que sejam críticas e propositivas ou como Saviani (1999) chama a 

atenção de uma resistência ativa às políticas impositivas na era de FHC. 

Esse cenário é caracterizado pelo indeterminismo histórico-político-econômico e 

cultural, constituindo-se de um sistema aberto, impulsionador de novas identidades pessoais e 

coletivas, de novos projetos locais e regionais, de novos discursos específicos e plurais. E o 

principal sujeito desse palco planetário é a localidade qualificada humanamente e 

comprometida socialmente, tanto nas suas identidades, como nos seus projetos e discursos. É 

na localidade que se efetiva os projetos societais na sua dimensão discursiva e na sua 

dimensão material. 

Sendo assim, a localidade tem um papel fundamental de construções propositivas nos 

espaços abertos e indeterminados das globalizações. É na dialética do concreto das rachaduras 

que as realidades se reconstroem, é na tensão entre as forças globais e locais em conflito e nas 

interseções que os cenários se constituem dinamicamente. Por isso concordamos com a idéia 

de Ball de que o local e o global se fazem mutuamente, em movimentos intersecivos e 

complementares. 

A complexidade desta compreensão entre a localidade e a globalidade se dá também 

por conta de cada tempo-espaço local ter especificidades que os diferenciam de outros 

espaços-tempos locais. Em outras palavras, 

 

há uma permanente tensão, nesse processo, entre a necessidade de 
atendimento às particularidades locais na elaboração e execução de políticas 
e a necessidades de considerar o que as localidades têm em comum (DIAS 
E LOPES, 2003, p. 1158). 

 

Neste prisma, as relações entre o global e o local não são dicotômicas. Não estamos 

falando de um global suspenso no espaço e nem de um local restrito a um aqui imediato e 

fechado em si mesmo, hermético. Estamos falando de um movimento complexo de 

contaminação mútua45, em que as singularidades das localidades periféricas dialogam com as 

generalidades da globalidade. 

A localidade periférica não é vista, na nossa perspectiva, como o não-civilizado e nem 

portadora de uma ciência colonial (MENESES, 2004), mas, como probabilidade de 

reconstrução, de diálogo, de superação, de hibridismos propositivos. Como no passado 

                                                
45 Lopes (2004) chama esse processo de recontextualização por hibridismo. 
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(origem da modernidade capitalista européia) houve um processo em que “destruía o sujeito 

local, aniquilava-se a sua cultura, os seus saberes, inculcando-se-lhes os “verdadeiros” saberes 

da ciência” (Ibid. p. 723), hoje faz-se necessário a emersão do sujeito local como principal 

protagonista da mudança a partir do diálogo ressignificante entre sua cultura e as outras 

culturas hegemônicas e não-hegemônicas. Assim, a comunidade torna-se o principal cenário e 

sujeito das transformações. 

O local a que nos referimos é o mediático, mediado pelas forças que o compõe. Por 

isso não podemos confundir com o localismo imediato, passivo, fechado, determinado que o 

pensamento único defende ao aclamar o “fim da história” e o projeto neoliberal como o único 

caminho civilizatório. Nessa visão a localidade é apenas reprodutora e não constituída de 

interseções entre processos conservadores e transformadores da realidade. Por isso nossa 

crença acadêmica na localidade das IES enquanto espaços-tempos propositivos em relação às 

investidas globais. 

A localidade propositiva está fundada na idéia de inconclusão e de incompletude do 

ser humano e da realidade social (FREIRE, 2002). Por um lado, a realidade enquanto 

construção social é indeterminada, dialética, contraditória, um sistema aberto e complexo; por 

outro, o ser humano possui uma natureza social inconclusa (por estar a se fazer fazendo a 

partir dos imperativos da realidade mutante), incompleta (por se construir na relação de 

complementaridade com o outro). A natureza contingente tanto dos sujeitos como das 

realidades nos coloca na posição de autores(as) e de atores e atrizes dos palcos sociais. E 

quanto mais qualificados(as) na dimensão humana e comprometidos(as) na dimensão política 

forem os sujeitos da localidade, maior o seu poder reflexivo e propositivo frente às 

imposições globais. 

A localidade propositiva é um fenômeno não-linear, depende do grau de qualificação 

humana e de comprometimento político dos sujeitos e das condições sociais e históricas dos 

seus contextos. O poder de inserção da globalização na comunidade é inversamente 

proporcional ao poder de resistência propositiva da localidade. Por isso iremos ter várias 

globalizações, seus impactos não são lineares e nem uniformes, seu próprio sentido muda de 

acordo com os sujeitos que as interpreta, como também iremos encontrar inúmeras 

localidades a depender do grau de autonomia ou de subordinação dos sujeitos que as 

constituem. 

Os sujeitos da localidade são pessoais e coletivos, os indivíduos e as instituições. O 

nível de qualificação humana e de compromisso político dos indivíduos representa o nível de 

qualificação humana e de compromisso político das instituições e vice e versa. O 
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fortalecimento dos sujeitos e das instituições locais representa uma menor possibilidade de 

imposição globalizadora. Assim, é fundamental o fortalecimento das IES, a garantia de suas 

autonomias, principalmente em relação ao mercado. 

A construção de uma localidade propositiva tem como exigência a necessidade, 

segundo Santos, de se “interromper o círculo vicioso do pré-contratualismo e dos pós-

contratualismo (...) na reconstrução ou reinvenção de um espaço-tempo que favoreça e 

promova a deliberação democrática” (1999, pp. 57-58). 

Esse autor destaca alguns princípios para construção do que denomina de democracia 

deliberativa, e que nós chamamos de localidade propositiva. O primeiro princípio é de uma 

nova epistemologia que tem como ponto de ignorância o colonialismo e ponto de saber a 

solidariedade. É a migração do conhecimento como regulação para o conhecimento como 

emancipação. É a constituição de uma ciência prudente para uma vida decente, de uma 

epistemologia libertadora (FREIRE, 2002) de um saber engajado com o sofrimento e a dor 

daqueles(as) que estão nas zonas selvagens em condições subumanas, de risco, de 

degeneração de suas dignidades. 

O segundo é a distinção entre ação conformista e ação rebelde. A primeira reduz o 

realismo ao que existe, a segunda representa a capacidade do desvio, da crítica, da 

criatividade, da proposição, do ir além, da ressignificação. O momento que vivemos é de 

intensa turbulência, por isso a necessidade de um pensar e de um agir turbulentos. Esse pensar 

e essa ação possibilitam 

 

distribuir socialmente a ansiedade e a insegurança, criando condições para 
que a ansiedade dos excluídos se transforme em causa de ansiedade dos 
incluídos e se torne socialmente evidente que a redução da ansiedade de uns 
é possível sem a redução da ansiedade dos outros (SANTOS, 1999, p. 59). 

 

A ação rebelde que substancia a localidade crítico-propositiva é uma das formas de 

socializar tanto os efeitos da exclusão entre os incluídos como de exigir a redistribuição da 

renda e dos benefícios dos avanços tecnológicos e da produção da riqueza mundial com os 

excluídos. É preciso identificar e analisar nas IES que políticas rebeldes têm sido 

desenvolvidas, principalmente, no nosso caso de pesquisa, em relação às políticas de 

avaliação e de formação. 

O terceiro princípio é o da construção de espaços-tempos que promovam a 

deliberação democrática. A intensificação do hiato entre as zonas civilizadas e as zonas 

selvagens cada vez mais reduz a possibilidade de bem-estar social para a sociedade como um 
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todo, porque aumenta também o grau de violência e seu raio de ação. São necessários 

espaços-tempos que sejam cenários da ação rebelde a partir de um pensar e de uma ação 

emancipadora. Esse novo espaço-tempo é a localidade qualificada humanamente e 

comprometida politicamente. É locus e momento de conflitos, de diálogos e de negociações, 

de construção de redes solidárias, de projetos locais em permanente interação com a 

globalidade. 

Esses princípios em sintonia constituem-se na tessitura de um novo contrato social, 

pautado, segundo Santos (1999), em quatro questões: na lógica da inclusão ampliada, pois 

inclui a natureza; no processo conflitual porque a inclusão se processa pelos critérios de 

igualdade como também de diferenciação; na construção de espaço-tempo que ultrapasse as 

fronteiras nacionais, mas considere e se faça nos espaços-tempos local, regional e global; na 

não distinção rígida entre Estado e sociedade civil, público e privado, economia, política e 

cultura. 

A nosso ver, a localidade propositiva precisa de um contrato social flexível firmado 

em duas pilastras: no conhecimento emancipador e na ação rebelde. A emancipação deixa de 

ser um discurso para se tornar uma práxis na medida em que é incorporada pela ação rebelde 

dos sujeitos da localidade. Ou seja, quando se torna políticas institucionais, no caso específico 

desta pesquisa, das IES. 

Tanto o conhecimento emancipador como a ação rebelde estão sintetizados na 

concepção e na prática da cidadania enquanto processo de construção de subjetividades livres, 

reflexivas, críticas, propositivas e comprometidas com o bem-estar comum. Para Milton 

Santos, “a cidadania funciona como um dique diante a agressividade das relações externas 

típicas da globalização” (2002b, p. 85). Quanto maior for o nível de cidadania de um povo, 

maior sua capacidade de ressignificação sobre as invasões globais. Por isso esse autor ressalva 

que no Brasil o poder de imposição das forças externas foi grande, haja vista que em nosso 

país não existe ainda uma tradição democrática e nem cidadã. Com isso, o “território 

[brasileiro] se torna fluido, essa fluidez sendo ampliada por todo tipo de desregulação, nos 

interesses dos atores hegemônicos globais” (Ibid. p. 85). 

A fragilização do espaço-tempo nacional brasileiro é possível, entre outras coisas, pela 

corrosão da cidadania e da precarização das condições de vida de sua população, da erosão da 

sociedade civil organizada. Esses fatos favorecem a sujeição da própria nação às injunções 

dos poderes globais, alienígenas e desinteressados com a soberania de nosso país. Um projeto 

de retomada da soberania nacional é possível com um forte investimento na reconstrução e na 

reconsolidação do sentimento de pertencimento da população brasileira na perspectiva 
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emancipadora, na construção de espaços de exercício de cidadania e no fortalecimento dos 

movimentos organizados da sociedade civil.  

Em relação aos espaços de exercício de cidadania, temos como exemplos as 

experiências das ligas camponesas nas décadas de 50 e 60 e a do orçamento participativo nas 

gestões do PT e de outros partidos principalmente de esquerda. Estas iniciativas favorecem a 

participação da comunidade nas decisões de dimensão pública, essa experiência tanto 

favorece a construção e o exercício da cidadania como fortalece o sentimento de 

pertencimento à comunidade46. 

Torres (2001) chama a atenção de que os sujeitos de antemão não estão preparados 

para a vida em uma sociedade democrática. Assim, a democracia exige a existência de 

sujeitos cidadãos. E, por sua vez, a cidadania é aprendida, é uma aprendizagem cultural. 

Da mesma forma que os sujeitos não nascem prontos para a democracia e a cidadania, 

mas sim com a potencialidade de se construírem enquanto cidadãos democráticos, as 

instituições também não estão, previamente, preparadas para vivenciar processos 

democráticos. Elas precisam passar pelo processo de construção do conceito de democracia e 

de cidadania pertinentes as suas realidades em diálogo com a globalidade. Por exemplo, a 

construção e da consolidação de IES democrática é uma dinâmica que depende, entre outras 

coisas, do nível de cidadania de seus membros, que também estão em processo de maturação 

de suas cidadanias. Por isso, os espaços institucionais são assimétricos, contraditórios e 

ambivalentes devido aos processos formativos pessoais e coletivos em relação à democracia 

enquanto idéia e exercício, ocorrendo o mesmo com a cidadania. 

 

 

 

 

 

                                                
46 Destacamos que vemos a cidadania enquanto uma construção histórica e pedagógica. Histórica porque a 

própria construção de seu conceito é um processo histórico, contingenciado pelas forças que constituem os 
cenários históricos. Pedagógico porque a cidadania é uma dinâmica de aprendizagem no momento de 
compreensão e de exercício. 
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2.5 A Relação Contraditória, Assimétrica e Híbrida entre o Global e o Local: 

possibilidades de construção de alternativas emancipadoras 

 

A luta incessante contra os processos de homogeneização do pensamento e da ação é 

um imperativo na construção e na manutenção-transformação das identidades locais47. Ir de 

encontro com as dinâmicas massificadoras também não é negar quaisquer formas de 

universalismo, mas sim ser contrário a quaisquer formas de imposição política, econômica, 

cultural e epistemológica. O respeito à diversidade e ao diálogo entre as diferenças é um 

imperativo para a construção de alternativas societais inclusivas e se evitar uma nova eugenia 

sociocultural e política e proliferação do xenofobismo. 

As experiências locais exitosas de processos contra-hegemônicos de globalizações 

precisam articular-se em redes de vivências numa relação de interseção e de diferenciação, de 

aproximação e de distanciamento, de identificação e de distinção para poderem descrever o 

que é comum e o que é especifico a todos. 

Também é preciso levar em conta que o local não é em si mesmo e nem é puro, como 

afirma Santos, “o global é o local sem paredes neste momento e, portanto, é muito importante 

que se considere que o local deixou de ser exclusivamente local. É importante que se faça esta 

alteração nas nossas concepções políticas” (2003, p. 05). O local é constituído das interseções, 

das resistências, das acomodações, das reproduções, das proposições críticas em relação ao 

global. Pensar o local enquanto uma ilha isolada é perder de vista a complexidade da 

realidade e a possibilidade de conexões com as diversas localidades não-centrais na 

construção de alternativas contra-hegemônicas, numa teia de solidariedade dos países 

periféricos e semiperiféricos.  

Em outras palavras, é preciso criar um consenso no seio das não-centralidades, um 

consenso que considere e dialogue com os dissensos, um consenso não homogeneizador, ao 

contrário, que se constitua na heterogeneidade dos locais para não cair no fosso do localismo 

antiglobal nem no abismo do globalismo antilocal. 

O Fascismo Neoliberal ao defender a idéia de internacionalismo impõe uma assepsia 

nas formas de vida locais. A idéia da clonagem é o sonho da repetição da excelência, do culto 

ao igual, da ditadura da mesmice, por isso e por outras é que se anuncia o fim da história e, 

conseqüentemente, a eternização do presente de exclusão. O sonho neoliberal é a diversidade 

                                                
47 Por isso Löwy chama a atenção de que a “diversidade cultural é uma das riquezas da humanidade, e ela está 

sendo ameaçada – mesma forma que a diversidade biológica das espécies – pela dinâmica destrutiva e 
homogeneizadora do sistema” (2004, p. 374). 
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dos produtos e a unidade das idéias. Em relação à Educação Superior enquanto eco dessa 

lógica há um processo de diferenciação institucional das IES na mesma medida em que ocorre 

uma tentativa de unificação do ideário que as regem. 

Partimos da compreensão que a atual realidade se faz através de diálogos de várias 

ordens e intensidades. É um cenário de interseções, de hibridismos sócio-histórico-político-

econômico-culturais e epistemológicos, um palco em forma de um caleidoscópio a se 

desconstruir e a se reconstruir continuamente. Para uma aproximação com nosso chão 

histórico é preciso a construção de algumas lentes de interpretações, conceitos teóricos 

abertos que nos ajudem a realizar uma leitura aproximativa do real. 

O primeiro conceito é o da globalidade enquanto um conjunto de idéias, de hábitos e 

de princípios sociopolítico-econômico-culturais e epistemológicos tecidos pelas centralidades 

e que sustentam a dinâmica de circulação de informação, de conhecimento, de bens, de 

serviços, de dinheiros, de valores, de crenças, de costumes em nível mundial. A globalidade 

está fundada na lógica do mercado tecnologizado, financeirizado e desfronteirizado. Ela se 

constitui na ideologia dos representantes do pensamento único neoliberal. 

Bourdieu (2001) apresenta o campo mundial composto de subcampos mundiais que, a 

nosso ver, seguem a lógica da globalidade. Este autor afirma que “os diferentes campos estão 

hoje estruturalmente submetidos ao campo financeiro mundial” (Ibid. p. 109). Isto significa 

que a dimensão mais influente da globalidade é a financeira48 ou mais precisamente a 

econômica. 

A globalidade busca dar as condições ideológicas de legitimidade para criação e 

consolidação de um mercado mundial regido pela centralidade. É a tentativa de legitimar a 

regulação planetária por meio da desregulamentação local. Por isso que “a integração no 

campo econômico mundial tende a enfraquecer todos os poderes regionais ou nacionais” 

(BOURDIEU, 2001, p. 111). Como também a tentativa de criação de um sistema educacional 

mundial. Para tanto, alguns organismos internacionais têm investido esforços na construção 

de diretrizes e de financiamento para a educação, como é um caso do Banco Mundial, 

Unesco, OMC, entre outros. 

A lógica da globalidade é criar também as condições para a produção do sentimento 

de inferioridade (SANTOS, 2002) nos países periféricos e não-periféricos para que o 

                                                
48 Este fato pode ser verificado quando “o dinheiro concentrado pelos grandes investidores (fundos de pensão, 

companhias de seguro, fundos de investimento) torna-se uma força autônoma, controlada apenas pelos 
banqueiros, que privilegiam cada vez mais a especulação, as operações financeiras sem outros fins senão 
financeiros, em detrimento do investimento produtivo” (Ibid. 2001, p. 110). 
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pensamento da centralidade seja aceito como as descobertas que vão tirar as nações pobres do 

abismo da miséria. 

O segundo conceito é o da globalização enquanto práticas que materializam a 

globalidade. A globalização são os processos e as ações que efetivam a nova ideologia do 

capitalismo pós-industrial, por essa materialização depender dos cenários locais, somente 

podemos falar de globalizações, de uma diversidade de manifestação da globalidade. 

A globalização se manifesta, por exemplo, nas políticas de reforma do Estado e, em 

particular, no sistema educacional, enquanto uma estratégia pragmática de adequação dos 

países a nova lógica mundial (a globalidade imperialista). 

O terceiro conceito é o da localidade como um conjunto de informação, de 

conhecimento, de idéias, de hábitos e de princípios sociopolítico-econômico-culturais e 

epistemológicos tecidos pelas não-centralidades e que reagem propositivamente à circulação 

de bens, de serviços, de dinheiros, de valores e de crenças propostos e/ou impostos pela 

centralidade. A localidade está alicerçada nas lógicas locais das comunidades em profundo 

diálogo como o global. Ela se constitui na ideologia do pensamento plural multifacetado e 

multicultural firmado nas comunidades locais. É o espaço-tempo-sujeito da 

recontextualização das políticas centrais (BERNSTEIN, 1996) a partir do resgate da 

importância do saber que, historicamente, foi desqualificado. Saber este que sofreu um 

processo, em muitos casos, de epistemicídio (MENESES, 2004). 

A localidade é composta e elaborada pela heterogeneidade e especificidade das 

realidades locais, por isso não é uniforme, nem linear e nem uníssona. Ela se movimenta a 

partir da tensão entre as forças conservadoras e transformadoras, elementos constituintes da 

natureza ontológica da realidade. Assim, a localidade é essencialmente caótica e ordenada, 

numa relação de assimetria e de ambivalência que ora tende ao caos e ora à ordem, mas 

sempre ambas presentes e dialogando. 

A localidade enquanto formas de pensar contra-hegemônicas não se faz na intenção de 

aniquilamento da idéia de globalidade. A localidade visa romper com a globalidade neoliberal 

para a construção de globalidades humanizadas, representadas numa “nova universalidade 

humana, de uma cultura universal emancipadora” (LÖWY, 2004, p. 375). A nova 

universalidade não é sinônimo de homogeneização e assepsia econômico e cultural, ao 

contrário, defende a inclusão das diferenças, do diálogo entre a multiplicidade das localidades 

a partir de um princípio maior: a emancipação dos sujeitos. É preciso resgatar da modernidade 

as promessas não cumpridas, tendo como principal sujeito a comunidade. A relação caótica 

entre as localidades-localizações cria uma rede aberta e assimétrica de intercâmbios e de 
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interseções na construção de globalidades-globalizações humanizadas, includentes e 

respeitosas com a diversidade existencial da sociedade. 

A localização é a materialidade da localidade, enquanto concretude contingencial é 

sempre plural, diversa e aberta. Sua flexibilidade dá-se pela sua aproximação com a 

concretude da realidade mutante e complexa. A localização é mais caótica do que ordenada, 

ela se faz na urgência das demandas do cotidiano e do planejamento dos projetos locais. 

O cotidiano deixa de ser apenas o lugar e o tempo da rotina para ser o locus 

privilegiado de interlocuções, de construção de alternativas, de proposições inovadoras e 

humanizantes, desde que sejam elaboradas por sujeitos críticos e mobilizados, qualificados 

humanamente49 e comprometidos politicamente. 

O cenário pode ser representado conforme a figura n º 07: 

 

A globalidade vai exercer através das globalizações impositivas pressões de ordem 

econômica, política, social, cultural, epistemológica na constituição das realidades 

reinventadas. A localidade também exercerá por meio das localizações crítico-propositivas 

pressões de mesma ordem. Nessa perspectiva, a realidade é estruturada pela tensão mediadora 

                                                
49 Destacamos que a qualificação é na perspectiva humana para diferenciar da qualificação restrita aos interesses 

do mercado globalizado. A qualificação humana toma como norte para sua materialização a emancipação 
humana e o respeito às diferenças. 

GLOBALIDADE 

GLOBALIZAÇÕES IMPOSITIVAS 

REALIDADES REINVENTADAS 

LOCALIZAÇÕES PROPOSITIVAS 

LOCALIDADE 

Tensões 

Tensões 

Tensões 

Tensões 

Figura 07 
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entre as forças que compõem a sociedade. De acordo com o grau de organização dos sujeitos 

individuais e coletivos da comunidade local, regional ou nacional ocorrerá também o processo 

de reinvenção tanto da localidade como da globalidade. 

Neste raciocínio, a comunidade enquanto um pilar de regulação da sociedade ganha 

relevância. Segundo Santos (2000), o princípio da comunidade foi o mais negligenciado pela 

modernidade e, portanto, foi menos colonizado pela racionalidade cognitivo-instrumental da 

ciência moderna. Enquanto espaço essencialmente indeterminado, a comunidade se constitui 

em locus aberto à reinvenção, à transgressão, à inovação como também à reprodução, a 

depender do nível de sua organização. 

A comunidade aliada à racionalidade estético-expressiva pode favorecer ao 

desenvolvimento de duas de suas dimensões, a participação e a solidariedade. Esses 

elementos são fundamentais hoje para que o local veja-se e se faça sujeito de sua história na 

construção da localidade enquanto sua forma de pensar e da localização como formar de agir 

no diálogo conflitivo com a globalidade e as globalizações. É o nível de participação e de 

solidariedade dos sujeitos da comunidade que poderá aumentar o grau de resistência e de 

proposição em relação às investidas do pensamento único fundado na racionalidade 

cognitivo-instrumental. 

A partir da lógica de uma localidade liberta e de uma localização propositiva, a 

comunidade é chamada a ser autora da realidade reinventada. Uma autoria relativa, 

condicionada pelas forças externas, mas não determinada por elas. Assim, institui-se uma 

relação dialética na construção das realidades, desmentido qualquer tentativa de determinação 

prévia do que é ou do que será a realidade. Esta, por conseqüência, sempre será aberta e 

mutante, composta de ambivalência, assimetrias e contradições, ou seja, a única determinação 

da realidade é sua indeterminação. 

Essa comunidade sujeito tem como princípio e recurso epistemológico o 

conhecimento-emancipação que é a “trajetória entre um estado de ignorância que designo por 

colonialismo e um estado de saber que designo por solidariedade” (SANTOS, 2000, p. 78). A 

localidade não pode ter como fonte epistemológica conhecimento-regulação alicerçado na 

racionalidade cognitivo-instrumental, se assim o fizer, não teria autoria e abertura para a 

rebeldia, para a ação transgressora e ficaria subjugada a lógica do pensamento único. A 

resistência e a proposição das localidades-localizações dão-se também e fundamentalmente 

pela mudança de princípio epistemológico e de racionalidade, numa assimetria invertida onde 

a emancipação pese mais do que a regulação e a racionalidade estético-expressiva mais do 

que a racionalidade cognitivo-instrumental. 
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Desta maneira, as localidades-localizações são sistemas flutuantes e de instabilidade 

instável, suas tensões as movimentam em dinâmicas assimétricas e ambivalentes, 

impulsionadas pela energia da contradição. Esta energia se move pela lei das possibilidades e 

das incertezas. 

Nesta perspectiva, as localidades-localização são sistemas que se auto-organizam, 

constituídos por tessituras complexas e estruturas dissipativas que se afastam e se aproximam 

de forma difusa e ordenada. Por isso as localidades-localizações são tempos-espaços caóticos 

e ordenados conseqüentes de fatores de instabilidade (PRIGOGINE, 2002), que compõem 

campos de incertezas que suscitam a necessidade de fazer escolhas e correr riscos no 

enfrentamento dos desafios em uma dinâmica relacional entre desordem e ordem. 

Partindo dessa compreensão da relação entre as globalidades-globalizações e as 

localidades-localizações na formatação de sistemas abertos e não-lineares de construção da 

realidade é que pretendemos analisar o impacto das políticas de formação de professores(as) e 

de avaliação implementadas pelo governo federal no período de 1995 a 2002 (globalidade-

globalização) nas políticas internas de formação em instituições de Educação Superior 

(localidades-localizações). Nossa preocupação é saber como estas instituições respondem às 

forças externas, até que ponto exercem suas autorias na construção de políticas formativas que 

superem as imposições legais, aproximando-se de uma localidade-localização propositiva, 

fundada na qualificação humana e no compromisso político. 

Diante dessa discussão e tensão entre a globalidade-globalização e localidade-

localização, frisamos que o nosso interesse de pesquisa é saber como as IES recepcionaram as 

políticas de avaliação e os Modelos de Formação de professor(a) que advém do governo 

federal e da Anfope. Investigar como as políticas de avaliação serviam de mecanismo de 

controle e de pressão na implementação dos Modelos de Formação de professores(as) 

oriundas do MEC/CNE. Para tanto é preciso saber como as políticas internas de formação 

ressignificam as políticas centrais. Como a localidade-localização das IES recepcionam as 

investidas dos poderes centrais, pode ser representado na figura n º 08. 
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Partimos do pressuposto que as IES possuem potencialidades para serem localidades-

localizações propositivas na medida em que seus sujeitos possuem qualificação humana e 

compromisso político que substanciam práticas pedagógicas alternativas, inovadoras e 

emancipadoras. As IES são espaços e tempos indeterminados, por isso locus privilegiados das 

ações rebeldes, transgressoras, de consolidação da autoria da comunidade acadêmica ou de 

sua negação. 

Assim, é preciso saber como as inserções das globalidades-globalizações interferem na 

função pedagógica das IES. Ressaltamos que a função pedagógica, política e social das IES é 

gestada pela diversidade da comunidade local a partir das inserções externas, e o poder de 

proposição da própria comunidade depende da solidariedade e da participação dos sujeitos 

locais, do grau de comprometimento político e de qualificação humana. Analisar a capacidade 

propositiva das comunidades acadêmicas enquanto comunidade da comunicação é resgatar 

suas histórias, lutas, conquistas e perdas. É observar o grau de pertencimento dos sujeitos em 

relação à vida institucional das IES. 

Modelo de Formação e de Avaliação do 
Governo Federal e da Anfope 

Políticas de Formação e de Avaliação de Instituição de Educação Superior 

Práticas Administrativo-Pedagógicas de Formação 

Políticas Internas de Formação 

Projeto de Formação  

Tensões 

Tensões 

Tensões 

Tensões 

Figura 08 
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Os cotidianos das IES, enquanto localizações crítico-propositivas, são constituídos de 

uma coesão difusa, de uma ordem caótica, de um claro escuro, de cenários complexos que só 

um olhar investigativo pode encontrar sentidos proximais e contingentes, compondo um 

desafio de pesquisa. 



 
 
 
 
 
CAPÍTULO 3 EDUCAÇÃO SUPERIOR EMERGENTE: NOVAS EXIGÊNCIAS 

SOBRE A CONSTRUÇÃO E A FUNÇÃO SOCIOPOLÍTICO-EPISTEMOLÓGICA E 

PEDAGÓGICA DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 

 

Para discutir a Educação Superior partimos de cinco pressupostos. O primeiro refere-

se à compreensão das IES como espaços de tensões, de ressignificações, de conflitos internos 

e externos. O lócus deste nível de educação é um terreno essencialmente de exercício de 

poder, composto por uma diversidade de sujeitos e, conseqüentemente, de interesses, de 

projetos, de culturas e de modos de vida. Desta maneira, as IES não podem “ser entendidas 

como unidade sem contradições. O dissenso faz parte das relações sociais e de trabalho da 

comunidade universitária, bem como os esforços de superação e busca de convergências” 

(DIAS SOBRINHO, 2000c, p. 16). É considerando a complexidade política, cultural, 

epistemológica e pedagógica dessas instituições que vamos discorrer sobre a temática da 

Educação Superior. 

O segundo é que “a educação não é um bem de consumo cujos destinos e definições 

possam ser deixados ao consumidor individual ou ao poder de regulação do mercado” (DIAS 

SOBRINHO, 2000a, pp. 07-08). Como sublinha este autor, em época de encruzilhada não é 

possível neutralidade, mas sim posicionamento político frente às tensões. Por isso, tomamos 

como pressuposto deste trabalho a compreensão da Educação como um direito de todos(as) e 

de responsabilidade do Estado. 

A terceira é a compreensão de que “a universidade [e as outras IES] é uma instituição 

social complexa. É preciso superar todo e qualquer esquema de leitura reducionista para 

chegar a uma compreensão integrada de seu conjunto feito de múltiplas dimensões” (DIAS 

SOBRINHO, 2000a, p. 69). Admitir a complexidade das IES é importante para confrontar-se 

com as explicações reducionistas da natureza e do papel da universidade e demais IES a partir 

do ideário do mercado ou das forças que o compõem. Tal tendência mercantil da Educação 

Superior nega 
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o conceito de universidade como instituição multifuncional, plural, e 
democrática [assim] a universidade é uma instituição de alta complexidade, 
obra em permanente construção e de responsabilidade compartilhada por 
sujeitos em sistemas abertos de comunicação em processos de largo prazo 
(DIAS SOBRINHO, 2002a, p. 121). 

 

O quarto é a natureza educativa (formativa) das IES. Torres chama a atenção que a 

discussão acerca da democracia conduz ao debate sobre cidadania, esta é um aprendizado que 

os sujeitos realizam durante os diversos processos formativos e as interações sociais, visto que 

“por natureza os indivíduos não estão prontos para participar da política. Eles têm necessidade 

de ser educados de várias maneiras em políticas democráticas” (2001, p. 23). Os sujeitos para 

aprenderem a ser cidadãos necessitam de locus de formação, a sociedade moderna e, ainda, a 

pós-moderna tem a educação formal escolar e superior como espaços privilegiados da 

formação cidadã e do fortalecimento da democracia. Desta feita, as IES possuem como uma 

de suas funções básicas estruturarem-se para criar as condições que favoreçam a construção 

da identidade cidadã para o fortalecimento da democracia participativa. 

Por isso é imprescindível considerar que a IES “é uma instituição social de caráter 

essencialmente pedagógica” (DIAS SOBRINHO, 2000b, p. 15). Apesar da diversidade 

existencial da IES, todo trabalho acadêmico constitui-se em processos formativos, como 

afirma este autor, “não que haja unanimidade nos conteúdos e nas formas desse fim” (2002c, 

p.16), mas as ações investigativas, de ensino e de extensão têm em sua natureza uma 

perspectiva de formação. Não somente formação profissional, mas, sobretudo, humana. 

O quinto pressuposto é a visão de IES “como uma construção social e histórica, 

multidirecional e plurirreferencial” (DIAS SOBRINHO, 2000b, 2002c). Esse autor ressalta 

que não podemos falar de IES no singular devido a sua natureza contingente. A discussão 

acerca da identidade da IES precisa considerar a tensão entre os seus elementos comuns 

(universais) e os específicos (locais). Assim, a IES é sempre uma instituição situada nas suas 

várias dimensões: política, epistemológica, pedagógica e social na mesma medida que traz 

elementos que ultrapassam seu estado situado. A IES tem sua definição enquanto semântico 

em disputa, portanto, sua definição sempre é precária e temporária, fruto dos conflitos que 

dinamizam a sociedade. 

A questão primeira acerca desse assunto é o consenso possível sobre as crises da 

universidade, ou melhor, das Instituições de Educação Superior. A segunda questão é a leitura 

que se faz dessa crise, as diversas interpretações possíveis sobre a sua natureza, as suas causas 

e suas conseqüências. A terceira é o desafio de se construir alternativas de superação da crise. 
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Independente do posicionamento político e epistemológico do(a) analista, é um 

consenso que a universidade e/ou as Instituições de Educação Superior como um todo não 

conseguem suprir as novas exigências do mundo atual, seja para legitimar as globalidades-

globalizações predatórias seja para atender a construção de localidades-localizações crítico-

propositivas. Não há muita discordância sobre a necessidade de reforma da Educação 

Superior, o pomo da discórdia é gerado pela segunda e pela terceira questões: a natureza, a 

causa e as conseqüências das crises e construir alternativas de sua superação. 

A Educação Superior foi e ainda é estruturada a partir do paradigma das ciências da 

modernidade, ora com a predominância do positivismo e suas ramificações, ora com a 

prevalecência do marxismo e dos seus desdobramentos. A Educação Superior, alicerçada no 

conhecimento cientifico moderno, produziu e se referendou em um “conhecimento 

predominantemente disciplinar cuja autonomia impôs um processo de produção relativamente 

descontextualizada em relação às premências do quotidiano das sociedades” (SANTOS, 2004, 

p. 40). Nesta perspectiva, cabia aos cientistas determinarem o que se tornava objeto de estudo 

da Educação Superior independente das exigências urgentes e emergentes da sociedade.  

Esse conhecimento produzido numa metodologia rígida e de relevância externa a sua 

realidade por conta de que a sua determinação não parte do contexto, mas sim dos gabinetes 

dos(as) pesquisadores(as), caracteriza-se por ser: 

• prepotente ao se fazer na negação de outros conhecimentos e racionalidades e ao se 

declarar a única verdade e possibilidade de leitura da realidade; 

• homogêneo ao não dialogar com outras racionalidades ao se restringir à racionalidade 

técnico-instrumental, por exemplo, dissociado e divorciado da racionalidade estético-

expressiva tão suprimida na era moderna; 

• disciplinar por se constituir na unicidade de campos disciplinares, construindo fronteiras 

que o distanciava da complexidade e da dinamicidade da própria realidade investigada; 

• hierarquizado na medida em que se estabelecem graus de importância e de validade na sua 

interioridade ao valorizar determinadas áreas em detrimento de outras (ciências exatas em 

relação às ciências humanas e sociais) e na sua exterioridade ao se autodefinir o 

conhecimento primeiro da sociedade moderna; 

• descompromissado com seus efeitos e impactos, suas conseqüências não se constituem em 

objeto de estudo. 

Essas características do conhecimento científico moderno moldaram a organização do 

sistema de Educação Superior, mais precisamente das instituições pertencentes a esse sistema. 
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O desafio que põe ou mesmo impõe-se é a superação desse tipo de conhecimento, de sua 

produção e aplicação na construção de modelos de conhecimento abertos, pluridimensionais, 

transdisciplinares, dialógicos, complexos e comprometidos com processos de humanização da 

sociedade e dos seus habitantes50. 

Para a construção de um estatuto de conhecimento científico que supere o paradigma 

vigente51 é preciso considerar que as mudanças já começaram, principalmente após a Segunda 

Grande Guerra Mundial, e se intensificaram na década de 80 do século passado com a 

aproximação mais estreita dos avanços da tecnociência ao mercado e ao cotidiano das 

pessoas. 

Assim, já são presentes e visíveis mudanças nas estruturas do conhecimento científico, 

a questão que se coloca é se essa alternativa de transformação desse conhecimento em função 

da lógica da globalidade financeirizada e mercantilizada é a alternativa que conduza a 

autonomia da Educação Superior e a seu compromisso com a totalidade da sociedade e não 

apenas com uma de suas parcelas minoritárias. 

A discussão acerca da mudança no estatuto científico possui duas dimensões 

fundamentais: a política e a epistemológica. A nosso ver, a política é o ponto de partida desse 

debate, pois é a partir dos projetos de sociedade que se tece a discussão da importância, da 

estrutura, da construção e da aplicação do conhecimento científico. Na medida em que as 

comunidades em interação conflitiva com as globalidades definem seus projetos (a localidade) 

e a forma de concretizá-los (a localização) em tensão com as globalizações vão definindo, 

temporariamente, seus modelos de conhecimento científico e de Educação Superior. 

A dimensão epistemológica está condicionada a dimensão política. O debate do 

sentido e da maneira de produzir o conhecimento faz-se inserido nas tramas políticas que 

movimentam a sociedade. Desta forma, o ato científico é essencialmente uma ação política, 

não podendo se privar do direito e do dever de questionar sobre a razão de ser da ciência e de 

seu grau de comprometimento com a realidade. A epistemologia enquanto campo filosófico 

constitui-se como uma espécie de consciência não arrogante da ciência52, ressaltando a 

dimensão ética dos saberes e práticas investigativas. 

Na tensão dessas duas questões (a política e a epistemológica), a corrente neoliberal 

tem prevalecido na orientação e na imposição de um modelo de Educação Superior, entre 

outras coisas, na 

                                                
50 Sobre o assunto ver Morin (2000a, 2000b e 2001), Santos (1989, 1999, 2000, 2004a, 2004b, 2004c e 2006), 

Maffesoli (1998) e Capra (1984, 1999 e 2002). 
51 Sobre a natureza do Paradigma Vigente ou Normal ver Kuhn (1998). 
52 Sobre o assunto ver Santos (1989). 
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aceitação da idéia de modernização racionalizadora pela privatização e 
terceirização da atividade universitária, a universidade participando da 
economia e da sociedade como prestadora de serviços às empresas privadas, 
com total descaso pela pesquisa fundamental e de longo prazo (CHAUÍ, 
2001, p. 36). 

 

A racionalidade neoliberal presente nas políticas públicas para a Educação Superior na 

última década vem mudando o DNA das IES em direção dos moldes do mercado globalizado 

e da lógica gerencial oriundos do paradigma flexível de produção. 

Desta maneira, a reforma do Estado e, em particular, da Educação Superior na década 

de 90 toma como princípio ideológico: “o mercado [como] portador de racionalidade sócio-

política e agente principal de bem-estar da república” (CHAUÍ, 1999, p. 03). Nesta 

perspectiva, ainda esta autora afirma, que há um processo de encolhimento do espaço público 

e a expansão do espaço privado, principalmente no âmbito dos direitos sociais, em especial, 

da Educação Superior. 

Assim, a Educação Superior, em particular, a universidade pública, sofre profundos 

abalos, fundamentalmente com o “eclipse da idéia de direito social” (Ibid. 1999). Ou seja, 

com a disseminação do ideário da mudança da educação como direito para a educação como 

bem ou serviço, mina-se também a idéia da universidade pública para o fortalecimento da 

imposição das IES como empresas do mercado educacional. Tal idéia está assentada na 

“ideologia tecnocrática (...) acentuando a importância da educação para a competitividade 

econômica nacional num mercado cada vez mais global” (SEIXAS, 2001, p. 209). 

A inserção do neoliberalismo como referência filosófica para a construção dos 

mecanismos de reforma do Estado e da Educação Superior, tem intencionado esvaziar a 

natureza histórica das IES, intensificando suas transformações, tornando-as prestadoras de 

serviços (CHAUÍ, 1999). Além desse fato, o pensamento neoliberal vem incentivando o 

crescimento das instituições privadas para atender às demandas de expansão da Educação 

Superior na mesma proporção que também incentiva o encolhimento das instituições públicas. 

Como um dos principais efeitos desse processo reformador, ou melhor, de ruptura53 

ocorre um enfraquecimento na concepção de autonomia universitária. Segundo Chauí, a perda 

da autonomia da universidade se verifica quando suas ações se reduzem a “gestão de receitas 

e despesas, de acordo com o contrato de gestão pelo qual o Estado estabelece metas e 

indicadores de desempenho, que determinam a renovação ou não do contrato” (1999, p. 05). 

                                                
53 O que vem ocorrendo com a intensificação das políticas de Reforma do Estado e da Educação Superior não é o 

aperfeiçoamento institucional, mas sim sua mudança de natureza institucional através da dinâmica de 
diferenciação e diversificação das IES. 
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Portanto, a autonomia é restringida a um gerenciamento empresarial das IES, a ter a 

capacidade de captar recursos e utilizá-los de maneira otimizada a partir da lógica do 

mercado, distanciando as IES da premissa da cidadania e de sua democratização. 

Emerge, assim, de um lado, um cenário mundial em que “cada vez mais, o mundo dos 

negócios enfoca os serviços de educação como uma área em expansão, na qual lucros devem 

ser obtidos” (BALL, 2004, p. 1111)54. Por outro lado, o cenário local é instigado a um 

processo de recontextualização das forças globais, impulsionando um diálogo crítico e 

propositivo que resiste e supera a visão da educação como negócio. 

Hill afirma que houve um processo de mudança em que a Educação Superior, que 

tinha a natureza para trabalhar uma linguagem da educação, passa a se utilizar da 

 

linguagem do mercado, onde professores universitários ‘entregam produto’, 
‘operacionalizam a entrega’ e ‘facilitam a aprendizagem dos clientes’, 
dentro de um regime de ‘gestão de qualidade’ em que os estudantes viram 
fregueses selecionando módulos ao acaso onde, nas universidades, ‘o 
desenvolvimento de habilidade técnica’ ganha importância em detrimento 
do desenvolvimento do pensamento crítico (2003, pp. 33-34). 

 

Nesse contexto as forças locais da periferia podem fazer outro movimento de 

transformação de linguagem da Educação Superior, resgatando sua natureza educacional ao 

superar com a lógica do mercado e das empresas privadas. Caso não ocorra este movimento 

de ressignificação do ideário neoliberal sobre as IES, o que pode acontecer e vem ocorrendo é 

a “diminuição na qualidade das atividades intelectuais e culturais nas IES” (Ibid. p. 35). 

 

3.1 Crises da Educação Superior 

 

Os cenários em que a Educação Superior e as IES estão inseridas são constituídos de 

inúmeros paradoxos e assimetrias que colocam este nível de ensino e suas instituições em 

profundas contradições, conduzindo-a a um processo de crises que podem ser representado na 

figura nº 09. 

                                                
54 Instituições do campo econômico-financeiro em nível mundial têm se interessando em participar do 

financiamento e do gerenciamento da educação, tendo como principais representantes: Organização para 
Cooperação e desenvolvimento Econômico (OCDE), Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Banco 
Mundial. 
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Essas crises têm como origem: 

• às IES são feitas exigências crescentes por parte da sociedade no mesmo momento que há 

uma política de restrição do seu financiamento pelo Estado; 

• o conflito de interesses entre a pesquisa e o ensino. Os interesses da investigação podem 

ter maior liberdade em relação aos interesses do mercado, enquanto que o ensino pode 

estar mais ligado à preparação profissional a partir das necessidades do mercado de 

trabalho. Ou, ao contrário, ao financiar as pesquisas aplicadas, o mercado pode 

condicionar os(as) pesquisadores(as) a escolherem objetos vinculados à competitividade 

do mercado, não se preocupando da mesma forma com o ensino, vendo este como 

conseqüência do primeiro. Desta maneira, não é dada a mesma atenção financeira ao 

ensino como é dada à pesquisa, ficando aquele sendo uma atividade de segundo plano; 

• a relação entre a sociedade do conhecimento numa perspectiva de rede e de complexidade 

e a estruturação departamental das universidades e demais IES como também o 

isolamento das faculdades/centros constituintes destas instituições; 

• a responsabilização que se dá à universidade e outras IES de serem responsáveis também 

pela mobilidade social dos(as) filhos(as) da classe popular na mesma medida em que vêm 

tendo o compromisso historicamente pela a conservação e a consolidação da elite 

dominante da sociedade; 

• a inserção das IES na “sociedade do conhecimento” em um contexto de imensa ignorância 

na proporção em que poucos têm acesso às redes de informação, caso da internet, ou seja, 

estamos em um cenário de hiper-informação onde os índices de analfabetismo, inclusive o 

digital, ainda são altos. As IES são convocadas para acelerarem os avanços dessa 

sociedade, mas não estimuladas para criticarem o modelo societal global que as orienta. 

EDUCAÇÃO 
SUPERIOR 

 1 - CRISE DE HEGEMONIA 

3 - CRISE 
INSTITUCIONAL 

CRISES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

2 - CRISE DE 
LEGITIMIDADE 

Figura 09 
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Assim, estas instituições encontram-se no dilema de servir aos interesses da aceleração do 

mercado e de possibilitarem a sua superação. 

Esses e outros paradoxos colocam em questão as várias funções que são atribuídas à 

universidade e outras IES: locus privilegiado de pensar a sociedade, de buscar e de 

transmissão de conhecimentos, ser o centro da produção da alta cultura, da formação integral 

do homem e da mulher, preparação profissional, de prestação de serviço à comunidade, em 

síntese, 

 

educação geral pós-secundária; investigação; fornecimento de mão-de-obra 
qualificada; educação e treinamento altamente especializados; 
fortalecimento da competitividade da economia, mecanismo de selecção 
para empregos de alto nível através da credencialização; mobilidade social 
para os filhos e filhas das famílias operárias; prestação de serviços à região 
e à comunidade local; paradigmas de aplicação de políticas de nacionais (...) 
preparação para os papéis de liderança social (OCDE55, 1987, pp. 16-17). 

 

A Educação Superior inserida em um mundo complexo, como o atual, precisa ter 

como uma de suas funções indagar permanentemente acerca de sua razão de ser (DERRIDA, 

1999), questionar sobre sua destinação frente às tensões que tecem a realidade local e global 

em que estão inseridas e que as constitui. Segundo este autor, fazer esse movimento é 

procurar o sentido da universidade e das outras instituições de Educação Superior na sua 

existência, na sua história e no seu contexto. Diferentemente das instituições animais como a 

colméia, por exemplo, a universidade, ressalta ainda Derrida, não tem uma organização e uma 

função a priori determinada. Sua determinação é temporal e situada, por isso é histórica e 

política e ressignificada continuamente. 

No conjunto de questões sobre sua razão de ser, está a que se refere ao papel de 

formação de um pensar crítico-propositivo como Dias Sobrinho destaca 

 

A universidade de hoje deve tematizar sua função formativa. Na formação 
de pessoal de nível superior deve ser levada em conta a significação social 
dos conhecimentos e das habilidades como um dos importantes critérios da 
qualidade acadêmica. Trata-se de construir criticamente os conhecimentos, 
de buscar novas formas de responder a problemas específicos da realidade 
(2000a, p. 32). 

 

É atribuído às IES um conjunto enorme de funções que, em certos casos, vão criando 

pontos de tensões externos e internos a estas instituições. Externos no que diz respeito à 

                                                
55 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico uma organização internacional dos países 

desenvolvidos com os princípios da democracia representativa e da economia de livre mercado. 
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relação conflitiva entre as IES e o Estado, a sociedade civil e o mercado. Como atender aos 

interesses tão díspares de sujeitos diferentes e, por vezes, antagônicos? Como contribuir para 

a emancipação das classes populares e alimentar a competitividade do mercado globalizado e 

a formação da elite? Como contribuir para a mobilidade social dos que estão na base da 

pirâmide e subsidiar o ideário do modelo societário capitalista? Como garantir a autonomia da 

pesquisa quando esta fica cada vez mais dependente de recursos advindos do mercado? Como 

salvaguardar a condição de espaço crítico e propositivo da sociedade, ficando restrita e 

condicionada à produção de conhecimentos que fomentem o avanço tecnológico voltado para 

as exigências de produtividade e concorrência do mercado? Como garantir-se enquanto lugar 

de formação integral, sendo resumida a espaço de preparação e de treinamento profissional? 

Essas indagações explicitam o estado de crise da universidade e das demais IES. 

A Educação Superior passa por três níveis de contradições correspondentes aos três 

tipos de crises56. Elas são: 

CONTRADIÇÕES 
QUADRO 06 

 
Tipos  

 

 
Crises 

Contradição entre a produção de alta cultura e de conhecimentos 
exemplares necessários à formação das elites 

Hegemonia 

Contradição entre a hierarquização dos saberes especializados 
através das restrições do acesso e da credencialização das 
competências e as exigências sócio-políticas da democratização e 
da igualdade de oportunidades 

 

Legitimidade 

Contradição entre a reivindicação da autonomia na definição dos 
valores e dos objectivos institucionais e a submissão crescente a 
critérios de eficácia e de produtividade de origem empresarial 

 

Institucional 

 

A nosso ver, estas crises não são privilégios exclusivos das universidades, elas podem 

ser extensivas às demais IES, ou melhor, a crise é da Educação Superior e dos vários espaços 

institucionais. 

 

3.1.1 Crise de Hegemonia 

A universidade moderna fundou-se na idéia de ser o locus privilegiado da produção da 

alta cultura e do conhecimento científico, detendo seu monopólio. Possuía o prestígio de 

                                                
56 Estas contradições, a nosso ver, se estendem à Educação Superior como um todo. 



 

 

111 

formar o pensamento crítico e autônomo, de ser fonte dos avanços científicos e civilizatórios, 

de criar as condições para o desenvolvimento e o progresso da sociedade. Uma universidade 

que se tornou a maternidade intelectual das elites. E justamente na emersão de outros espaços 

sociais de produção de conhecimento e na relativização da alta cultura e do conhecimento 

científico e na valorização de certos elementos da cultura de massa que vai se gestando a crise 

de hegemonia. 

É na idéia de ser o lugar privilegiado de um conhecimento hegemônico na explicação 

do mundo que a universidade moderna e a Educação Superior se apoiaram. Elas estavam e 

estão baseadas em alguns pressupostos que podem ser formulados em três dicotomias: alta 

cultura e cultura popular; educação e trabalho; teoria e prática. 

A dicotomia entre alta cultura e cultura popular, cultura sujeito e cultura objeto 

respectivamente. A Educação Superior era a responsável pela cultura sujeito e no seu seio as 

ciências emergentes como a antropologia cultural e a etnologia, entre outras, tomavam a 

cultura objeto como área de estudo. Há nesse momento dois movimentos importantes: a 

constituição de ciências que iam além das fronteiras epistemológicas das ciências exatas e a 

inserção nas IES de novos objetos de estudo e novas formas de tratamentos metodológicos e 

novos sujeitos oriundos das classes não-hegemônicas. 

Após o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, emerge com bastante força a cultura 

de massa com a predisposição para ser cultura-sujeito. Esta cultura possuía uma dinâmica de 

produção e de distribuição mais fluida do que a da alta cultura produzida na Educação 

Superior. Em outras palavras, a cultura de massa passa, de certa maneira, ao assumir papel 

importante enquanto cultura-sujeito coloca em questão o monopólio da Educação Superior na 

produção de cultura-sujeito. 

Para lidar com a dicotomia e a contradição entre alta cultura e cultura popular, ou seja, 

cultura-sujeito e cultura-objeto na emersão da cultura de massa, afirma Santos (1997), foram 

efetivados mecanismos de dispersão57. Um deles foi a massificação da alta cultura pela 

massificação da universidade seguida de sua diferenciação-hierarquização, constituindo uma 

dicotomia entre universidade de elite (centro de excelências) e universidade de massa, ou 

ainda, entre as universidades e as demais instituições de Educação Superior. No Brasil esse 

processo é verificado, em especial, no Decreto 2306/97 ao diferenciar e hierarquizar as 

                                                
57 Os mecanismos de dispersão constituem-se de procedimentos de gestar as contradições e não de seu 

enfrentamento. Com isso que muitas vezes esses mecanismos “passem tão facilmente por mecanismos de 
resolução das contradições” (SANTOS, 1997, p. 192) devido à dissimulação discursiva que é utilizada criando 
um simulacro sobre a situação de crises da universidade e dos caminhos de sua interpretação e intervenção. 
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instituições de Educação Superior entre universidade, centro universitário, faculdades 

integradas, faculdades e institutos superiores de educação. 

A massificação da Educação Superior também é percebida na sua expansão durante a 

década de 90 e iniciou do século XXI através da criação de faculdades isoladas e de institutos 

superiores de educação. Em 2003, 75% das instituições de Educação Superior eram escolas e 

institutos superiores. Esse fato evidencia a não opção dos últimos dois governos pela a 

expansão da universidade, isto pode ser verificado no seguinte percentual: apenas 8,8% das 

IES são universidades, ou seja, trazem em si a relação entre ensino, pesquisa e extensão58. 

Santos destaca que 

 

a produção da alta cultura permaneceu em grande medida controlada pelas 
universidades mais prestigiadas, enquanto as universidades de massa se 
limitaram à distribuição da alta cultura ou, quando a produziram, baixaram 
o nível de exigência e degradaram a qualidade (1997, p. 194). 

 

A luta da universidade pela centralidade de produzir a cultura-sujeito e a luta da 

sociedade pela sua democratização tinha como cenário e obstáculo a natureza histórica da 

universidade de ser lócus privilegiado de formação das elites. Então, a questão que se coloca 

é: como democratizá-la continuando a produzir uma cultura-sujeito a partir da alta cultura e 

permanecer sendo formadora da elite? Este impasse é uma das pilastras da crise de hegemonia 

da universidade, ou melhor, da Educação Superior. 

Nos anos 80, há um outro mecanismo de dispersão: a retomada da valorização da alta 

cultura. Este fato tem um significado político importante, o abandono da proposta de 

democratização da universidade na perspectiva do acesso para todos. Identificamos este 

fenômeno com a propagação da defesa dos centros ou das ilhas de excelência. Educação 

Superior de qualidade deixa de ser um direito de todos para se tornar um privilégio de poucos, 

tanto em relação a sujeitos como a regiões. 

Os dois mecanismos de dispersão conduzem a universidade a procurar “manter a sua 

centralidade enquanto produtora de cultura-sujeito, num caso diluindo-se mas correndo o 

risco de descaracterização, no outro, concentrando-se mas assumindo o risco do isolamento” 

(SANTOS, 1997, p. 195). 

A outra dicotomia é entre educação-trabalho. A universidade nos primórdios da 

modernidade até meados da década de 70 estava voltada para a formação das lideranças da 

                                                
58 Como questiona Cunha, “as quase duas centenas de instituições de ensino superior, que adquiriram o status de 

universidade, são muito diferentes uma das outras. Umas produzem ciência, cultura e tecnologia; outras não. 
Umas ministram ensino de boa qualidade; outras não” (2003, p. 225). 
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sociedade através da alta cultura. Nesse período o trabalho era sinônimo de esforço braçal, de 

ações repetitivas que requerem pouca qualificação, época da hegemonia do paradigma de 

produção taylorismo-fordista. A Educação Superior e o trabalho não pertenciam ao mesmo 

espaço e não tinham nenhuma similitude nas suas naturezas. Havia, assim, dois mundos: o da 

educação e o do trabalho. 

Com a revolução da microeletrônica e a emersão do paradigma de produção flexível 

ou toyotismo, entre outros fatos, há novas exigências tanto sobre o mundo do trabalho como 

sobre o mundo das IES. De um lado, cabe agora a estas instituições se responsabilizarem 

“com a educação para o trabalho, ensino de conhecimentos utilitários, de aptidões técnicas 

especializadas capazes de responder aos desafios do desenvolvimento tecnológico no espaço 

da produção” (SANTOS, 1997, p. 196). Por outro lado, o trabalho passou ter um caráter 

também intelectual, os postos de trabalhos passaram a exigir mais qualificação profissional, a 

competitividade do mercado passa pela capacidade intelectual de produzir inovações 

constantes59. 

Desta forma, ocorre uma aproximação do mundo do trabalho e do mundo da Educação 

Superior, e a universidade responde a essa aproximação relacionando a formação humanística 

com a formação profissional. E o meio para enfrentar a emersão da cultura de massa e a 

pressão para a formação profissional foi a diferenciação interna da Educação Superior através 

de suas instituições. Flexibilizar o formato e o conteúdo da Educação Superior foi uma das 

estratégias de dispersão da crise de hegemonia manifestada na dicotomia educação-trabalho60. 

Com esse mecanismo não se resolveu a dicotomia, apenas a institucionalizou ao criar 

instituição de Educação Superior voltada para o ensino (formação específica profissional) e a 

permanência de universidades centradas na pesquisa (na produção de conhecimentos). No 

caso do Brasil, a criação de Centros Universitários e Institutos Superiores de Educação é um 

exemplo do processo de diferenciação e de hierarquização da Educação Superior e da 

institucionalização da dicotomia entre educação e trabalho, alta cultura e cultura de massa. 

Há na atualidade dois níveis de questionamentos acerca da dicotomia educação-

trabalho: 

                                                
59 O pensamento que se exige nas empresas é muito mais flexível do que reflexível, é um pensar que possui a 

capacidade adaptativa aos novos modos de produção e de gerenciamento. Não é um pensamento crítico-
propositivo, de desconstrução e de reconstrução das situações e condições de trabalho. 

60 Podemos observar este fato no Brasil quando o “CNE propõe uma maior flexibilidade na organização de 
cursos e carreiras profissionais que incluem dentre outros, os seguintes princípios: ampla liberdade na 
composição da carga horária e unidades de estudos a serem ministrados, redução da duração dos cursos, sólida 
formação geral, práticas de estudo independentes, reconhecimento de habilidades e competências adquiridas, 
articulação teoria-prática e avaliações periódicas com instrumentos variados” (CATANI, OLIVEIRA, 
DOURADO, 2001, p. 74). 
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1.  a relação seqüencial entre educação e trabalho pressupõe uma correspondência estável 

entre a oferta de educação e a oferta de trabalho, entre titulação e ocupação – o avanço 

tecnológico e a lógica de gerenciamento baseado na eficiência, na eficácia e na 

competitividade contribuíram para que a expansão do mercado a nível mundial não 

representasse a expansão dos postos de trabalhos. Ao contrário, houve um aumento 

crescente nos índices de desemprego, conduzindo a um novo fenômeno, o desemprego 

qualificado. Isto faz com que não ocorra, muitas vezes, uma relação proporcional entre o 

nível de qualificação e o de atuação profissional. Uma das causas dessa situação 

argumenta-se ser que o tempo do ciclo da formação na Educação Superior de um 

determinado perfil profissional, é cada vez maior que o ciclo de uso desta formação no 

espaço produtivo. Isto acontece pela rigidez institucional das universidades e outras IES 

que não conseguem acompanhar os avanços e as exigências do mercado mundializado, 

que possui um alto grau de fluidez. Não havendo uma estabilidade nos perfis profissionais 

acontece uma freqüente desatualização na formação para o trabalho; 

2. a seqüência educação-trabalho – devido à acelerada inserção de tecnologia de ponta no 

processo produtivo, a educação deixa de preceder ao trabalho para lhe ser simultânea. 

Com a otimização das dinâmicas produtivas, tanto na gestão como dos instrumentos de 

produção, de acordo com Santos, 

 

a formação e o desempenho profissional tendem a fundirem-se num só 
processo produtivo, sendo disso sintomas as exigências da educação 
permanente, da reciclagem, da reconversão profissional, bem como o 
aumento da percentagem de adultos e trabalhadores-estudantes entre a 
população estudantil (1997, p. 197). 

 

A permanência nos espaços produtivos vai pressupor uma educação contínua dos(as) 

profissionais, tanto para se aperfeiçoar na profissão como para aprender outros ofícios ou, 

ainda, para apreender a execução de funções diferentes concomitantemente. Além disso, a 

diminuição do tempo de trabalho dos(as) trabalhadores(as), devido à introdução cada vez 

maior de equipamentos com inteligência artificial e de máquinas para os serviços braçais61, 

faz com que o trabalho venha perdendo a centralidade na vida dos sujeitos da sociedade pós-

industrial na construção de suas subjetividades. 

                                                
61 Como também com o crescente número de desempregados(as) e de subempregados(as) faz com que o trabalho 

e mais especificamente o emprego deixe de ser um elemento central na constituição das subjetividades 
pessoais e coletivas. 
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Esse fato tem como uma de suas conseqüências uma educação mais voltada para a 

formação do(a) consumidor(a) do que a do(a) trabalhador(a), uma formação mais geral do que 

específica. Em um movimento contrário, a reforma na formação dos(as) professores(as) tem 

se centrado numa formação específica. Um exemplo é o que vem acontecendo com a 

formação para os(as) profissionais que atuam na Educação Infantil e nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental nos Cursos Normais Superiores nos Institutos Superiores de Educação62. 

A dicotomia entre educação-trabalho tem dois efeitos na posição que as IES têm em 

relação ao mercado. O primeiro diz respeito à perda da centralidade destas instituições na 

formação profissional, emergindo múltiplos espaços para essa tarefa. Tais instituições 

possuem como características uma maior aproximação e flexibilidade em relação aos espaços 

de produção, são de menores portes, sendo assim mais fáceis de serem gestadas e de se 

adaptarem às exigências do mercado, oferecendo uma formação profissional volátil, 

confundindo-se formação com treinamento. 

A temporalidade das funções profissionais e a proximidade dos espaços não-

universitários de formação das empresas transformam estas instituições em locus de formação 

permanente, como destaca Santos (1997), “comunidades educativas”. A urgência de mão-de-

obra cada vez mais qualificada por conta do alto grau de complexidade do mundo do trabalho 

e da competitividade do mercado mundial, faz com que a formação profissional seja um 

elemento da atuação profissional a ser financiada parte pelas empresas e parte pelos(as) 

próprios(as) trabalhadores(as). A necessidade de uma formação focada na parcela do mercado 

que a empresa atua faz com que seja necessário que os espaços de atuação profissional 

metamorfoseiem-se também em lugares de aprendizagens profissionais. 

O segundo efeito, conseqüência do cenário atual, afirma Santos (1997, p. 198), faz 

emergir, contraditoriamente, a importância da educação geral que se caracteriza por 

 

uma formação cultural sólida e ampla, quadros teóricos e analíticos gerais, 
uma visão global do mundo e de suas transformações de modo a 
desenvolver neles [estudantes] o espírito crítico, a criatividade, a 
disponibilidade para inovação, a ambição pessoal, a atitude positiva perante 
o trabalho árduo e em equipe, e a capacidade de negociação que os 
preparem para enfrentar com êxito as exigências cada vez mais sofisticadas 
do processo produtivo. 

 

Nessa perspectiva, tem-se uma formação não-profissional para um desempenho 

pluriprofissionalizado. A efemeridade tanto das profissões como de sua efetivação descola o 

                                                
62 Sobre o assunto ver Silva (2004, 2001). 
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eixo da formação profissional de uma visão anterior ao trabalho e específica ao campo de 

atuação para a simultaneidade entre formação e atuação profissional e para a generalidade da 

formação. Esses dois elementos da nova centralidade tornam-se condições de inserção crítica 

e inovadora dos(as) cognocitários(as) no mundo do trabalho e do consumo. 

A nova centralidade na formação (educação geral) conduz a universidade a repensar 

seu papel, seu currículo, sua organização pedagógico-administrativa. Vincular a formação 

oferecida nas IES a uma carreira profissional e a permanência de um currículo rígido centrado 

em conteúdos e não na capacidade crítico-inovadora é correr o risco de preparar sujeitos para 

um mundo que não mais existe. 

Assim, a universidade sobrevive na tensão entre a autonomia funcional e a 

dependência funcional (SANTOS, 1997). A primeira diz respeito à luta pela hegemonia 

através das funções que lhe são históricas, por isso são de sua exclusividade; a segunda versa 

sobre a busca de hegemonia por meio da absorção de atividades que em certo tempo possuem 

uma relevância social e, por conseguinte, há uma pressão social sobre seu oferecimento. Lidar 

com essa tensão sem cair nos extremos torna-se um desafio para a universidade na gestão da 

crise de hegemonia. 

A dicotomia entre teoria-prática está fundada na essência inicial da universidade 

moderna que se justificava pela produção desinteressada do conhecimento, tendo como 

referência de sua existência e de sua importância à investigação pura. A neutralidade dos 

conhecimentos científicos e sua pretensa atemporalidade distanciou a teoria do mundo 

cotidiano, ou melhor, negou-o. A validade do conhecimento científico passou também pelo 

seu grau de distanciamento da realidade, fortalecendo a separação entre a teoria e a prática. 

Ressaltamos que a ideologia universitária (SANTOS, 1997) baseada no desinteresse 

da descoberta da verdade entra em crise no pós-guerra. A demanda sobre conhecimentos que 

contribuíssem para a resolução dos problemas sociais e econômicos passa a pressionar a 

universidade, a questionar sua postura de encastelamento e de soberba. 

O resgate da prática e da realidade como elementos importantes da produção do 

conhecimento são fundamentais para a ressignificação da natureza do conhecimento, que 

passa a ser agora interessado e temporal. Ao considerar a natureza política e histórica do 

conhecimento científico, abre-se o debate entre dois grupos. O primeiro defende a idéia de 

uma ciência voltada à produção de tecnologia que alimente o mercado, seu nível de 

competitividade e, consequentemente, sua produtividade, tornando a ciência uma força 

produtiva impulsionadora das economias internacionais. O segundo grupo se vale do 

argumento da crítica do isolamento e do descompromisso da universidade com os problemas 
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que afligem a sociedade atual. Alega que já existe um acumulo de conhecimentos de alta 

qualidade sobre a realidade, mas que não são utilizados para além da compreensão do mundo, 

não tendo de fato uma aplicação crítico-propositiva. 

O apelo à prática constitui-se de um movimento difuso, oriundo de grupos distintos e 

assimétricos e, por isso, funda-se em interesses muitas vezes díspares e antagônicos. Devido a 

esta situação a Educação Superior não tem sua identidade funcional ainda comprometida, mas 

há uma urgência que estas instituições e as demais de Educação Superior coloquem-se em 

discussão a partir das diversidades de posicionamentos político-epistemológicos. 

A Educação Superior vem lidando com a tensão sobre a exigência de valorização da 

prática aproximando-se dos interesses dos grupos dominantes, vinculando gradativamente a 

natureza e a função deste nível de ensino aos interesses do mercado. Nessa linha de 

raciocínio, sob o pretexto da inserção da universidade na comunidade, houve um 

reducionismo dessa inserção quando apenas ocorre em um estreitamento entre universidade e 

economia, um vinculamento mono-dimensional, desconsiderando outras dimensões da 

realidade e outros tipos de interesses. Há nesse momento certa hegemonia do pensamento e 

dos interesses neoliberais sob a tentativa de superação e de dispersão da dicotomia teoria-

prática. 

A aproximação entre universidade e as outras IES e os espaços produtivos coloca em 

discussão a “natureza da investigação básica e a virtualidades e limites da investigação 

aplicada nas universidades” e outras IES (SANTOS, 1997, p. 200). O questionamento sobre a 

natureza da pesquisa pura tem duas origens: 

1. o aumento considerado de seus custos dá-se no mesmo momento da crise fiscal e 

financeira do Estado; 

2. a transformação da ciência em força produtiva ocorre em um cenário de 

internacionalização dos mercados e de seu excesso de competitividade alimentado pelas 

contribuições dos avanços da tecnociência. 

São em função desse contexto que se materializam três tipos de ações: 

1. as empresas de grandes portes multinacionais criaram seus próprios centros de produção 

de conhecimento, de investigação básica e aplicada que passaram a disputar com os 

conhecimentos produzidos nas universidades e nas outras IES; 

2. o Estado criou centros de produção de conhecimentos não universitários que possuem 

uma maior flexibilidade institucional que facilitou a captação de recursos fora do âmbito 

do espaço público; 
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3. o Estado hierarquizou as IES e concentrou os recursos nos chamados centros de 

excelência. 

A última ação favoreceu a diferenciação e a diversificação das IES. De um lado ficam 

as que têm como missão a produção do conhecimento de ponta voltado para as exigências do 

mercado; de outro, as que possuem a função de divulgação do conhecimento produzido pelas 

primeiras e de atualização profissional como é o caso dos Institutos Superiores de Educação 

no Brasil que não tem obrigação legal com a pesquisa e a extensão. 

Essa situação está assentada em uma realidade tencionada. Estando ainda o prestígio 

da universidade e de seus(uas) docentes-pesquisadores(as) ou pesquisadores(as)-docentes 

relacionado à produção do conhecimento e, consequentemente, à pesquisa, ocorre, de um 

lado, uma resistência no seio da universidade a esse modelo de diferenciação e de 

diversificação destas instituições. Com a diminuição do financiamento deste nível de 

educação pelo Estado e a infiltração de recursos do mercado na sua manutenção, há, por outro 

lado, uma pressão sobre a universidade para que flexibilize sua natureza, gestão e função. Por 

isso, o quadro atual é marcado pela resistência e a tentativa de conservação da tradição da 

universidade enquanto locus da pesquisa básica e pela pressão de transformá-la em uma 

instituição que traduza o conhecimento científico em produtos e processos úteis aos fluxos do 

mercado. 

A complexidade dessa tensão aumenta na medida em que as duas grandes 

reivindicações emergem de grupos heterogêneos e em contextos diferenciados. O tratamento 

das dicotomias e das tensões passa a ser uma construção a ser feita no seio das localidades 

(IES) nas interseções com as globalidades (forças internacionais). 

O predomínio da globalidade neoliberal na resolução da crise de hegemonia da 

Educação Superior e da dicotomia teoria-prática produz, segundo Santos (1997) riscos: 

• alteração degenerativa das prioridades científicas – se caso o critério para a escolha dos 

temas de pesquisa passar de seu “interesse intrínseco para a relevância econômica e 

perspectiva do lucro dos temas de investigação; virtualidade destes para criarem novos 

produtos e processos; probabilidades de serem financiados por empresas sediadas na 

região da universidade” (Ibid. p. 203) poderá acontecer um reducionismo da escolha dos 

temas de pesquisa, restringindo-os a um ideário de rentabilidade como critério maior; 

• pacto fáustico – a infiltração dos recursos oriundos das empresas e os benefícios que 

podem propiciar uma dependência dos(as) pesquisadores(as) às instituições não-públicas 

financiadoras, favorecendo à corrosão da autonomia das universidades e demais IES e de 

seus(uas) pesquisadores(as). 
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Os dois riscos juntos podem limitar a produção acadêmica aos interesses imediatos da 

economia globalizada e distanciar-se de questões mediatizadoras e de longo prazo necessárias 

para se pensar a sociedade e criar alternativas para sua transformação para além do modelo 

neoliberal. Ou seja, condicionar a sobrevivência das IES ao financiamento das empresas e às 

necessidades do mercado é admitir que não se tem alternativa para o projeto hegemônico de 

sociedade atual; é concordar com  

 

um tempo de estagnação, parado na impossibilidade de pensar a 
transformação social, radica [é render-se a] teoria do fim da história [a 
existência e a consolidação de] uma burguesia internacional que vê 
finalmente o  tempo transformado na repetição automática e infinita do seu 
domínio; é a tentativa de eternalização de um tempo presente de exclusão 
sociopolítico, econômico e cultural, do presente alastra-se ao passado e ao 
futuro, canibalizando-os (SANTOS, 1996, p. 16). 

 

A valorização da prática também teve sua vertente crítica fundada na idéia de 

renovação da responsabilidade social da Educação Superior diante os desafios da sociedade 

atual. Responsabilidade esta que sempre fora negligenciada. A relação que se reivindica é da 

Educação Superior com a comunidade, de um comprometimento das IES com as questões que 

afligem a sociedade. Sobre essa questão não há consenso nem do tipo de envolvimento e nem 

da explicação do não envolvimento. 

Uma discussão que vem à tona sobre essa temática é a idéia da multiversidade63 que 

recebe crítica tanto dos tradicionalistas como dos movimentos sociais progressistas. Os 

primeiros argumentam que as IES funcionalizadas, condicionadas pelas exigências das 

agências financiadoras descaracterizariam seus papéis, tornando-as instituições voltadas para 

necessidades econômicas imediatas. Este fato poderia ocasionar um “crescimento precipitado 

da universidade [que] conduziria à ampliação desmesurada dos serviços administrativos e à 

criação de burocracias poderosas, asfixiadoras da iniciativa e da liberdade docentes” 

(SANTOS, 1997, p. 206). Essa crítica tenta resguardar a vocação elitista de uma universidade, 

voltada para a pesquisa básica e a formação humanística da elite. 

Os movimentos sociais, em particular, o estudantil e a esquerda intelectual, alegaram 

que a multiversidade termina por ficar refém dos interesses dos grupos com capacidade de 

financiamento, isto é, das grandes agências capitalistas, tornando-se, a nosso ver, uma 

instituição a serviço da manutenção do status quo das classes dominantes. Isto faria com que 

as IES tanto perdessem sua autonomia como sua capacidade crítica de produção de 

                                                
63 Sobre este assunto ver Kerr (2005). 
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constructos teóricos que desvelassem as contradições e as ambivalências da sociedade 

neocapitalista. 

A relação entre as IES e comunidade passa, então, pelo debate da responsabilidade 

social da primeira com a segunda. De conciliar a qualidade da produção acadêmica com sua 

utilização na dinâmica de resolução dos problemas que atingem as comunidades, de relacionar 

ensino, pesquisa e extensão de forma que impulsione o desenvolvimento local a partir dos 

interesses da maioria e não apenas das elites financiadoras. 

Nessa perspectiva, o Estado passa a ter um papel importante não apenas de 

controlador das IES, mas, sobretudo, de catalisador dos interesses da sociedade em sua 

totalidade e complexidade. Com isso, venha a ter, principalmente, uma função que se 

caracteriza por uma assimetria invertida, ou seja, de recolher recursos dos grupos 

capitalizados para convertê-los em serviços para os grupos não-capitalizados. Isso faz com 

que as IES transformem-se em agências socializadoras não somente de conhecimentos e de 

tecnologias, mas redistribuidoras de capital cultural, contribuindo para a mobilidade social e 

econômica das classes menos favorecidas. 

A nosso ver, há três formas possíveis das IES gestarem a crise de hegemonia: a) a 

partir dos imperativos externos advindos do mercado; b) das exigências internas ou c) das 

interações intersecivas entre as forças externas e internas sobre o critério da emancipação 

social dos sujeitos internos e externos. A materialização destas alternativas se dá na 

organização e na implementação do trabalho pedagógico das mesmas. 

 

3.1.2 Crise de Legitimidade 

A crise de legitimidade tem como base a crise de hegemonia da Educação Superior, 

contudo, ressaltamos que elas não se confundem e há a necessidade de um aprofundamento na 

explicação da primeira. 

Para discutir a crise de legitimidade partimos do pressuposto que a aceitação 

consensual de certa instituição depende de sua natureza democrática. A relação estreita entre a 

natureza da instituição e os princípios regentes da sociedade consolida o consenso em torno 

da instituição. Desta forma, este também é a referência para a legitimidade das IES. 

Por natureza, a legitimidade das IES é precária por estas instituições nascerem com a 

função de produzir conhecimentos, valores, crenças e hábitos para alimentar uma minoria 

elitista na sua missão de comandar a sociedade de classe. Apesar das IES, em particular, a 

universidade moderna ter se colocado na posição do alto do Olimpo acima de quaisquer 
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suspeitas, seu papel desempenhado na sociedade por si mesmo é contraditório e ponto de 

discussão e de dissenso. 

Os questionamentos acerca da legitimidade da universidade e as outras IES tiveram 

níveis de profundidade a partir do contexto histórico em que estava inserida, principalmente 

do modelo de Estado e de produção que co-existiam como apresentado no quadro n º07. 

 

DENSIDADE DA CRISE DE LEGITIMIDADE 
QUADRO 07 

 
Modelo de Estado 

 
Tipo de Capitalismo 

 
Conteúdo 

Democrático 
 

 
Densidade da 

Crise 

Estado Liberal Capitalismo Liberal Baixo conteúdo 
democrático 

Pequena 

Estado-Providência Capitalismo Organizado Alto conteúdo 
democrático 

Grande 

Estado de Bem-
Estado do Mercado 

Capitalismo 
Desorganizado 

Difuso conteúdo 
democrático 

 
Intensa 

 

A crise de legitimidade possui certa simetria com modelo de Estado e com o tipo de 

capitalismo de cada contexto histórico. Assim, é uma crise que suas origens estão mais 

enraizadas fora das IES do que nelas mesmas. 

A crise de legitimidade foi evoluindo e se intensificando na medida em que a 

sociedade absorvia as reivindicações oriundas dos movimentos sociais, em especial, dos(as) 

trabalhadores(as). Na dinâmica de amadurecimento da democracia no seio da sociedade 

principalmente pelo grau de organização da sociedade civil, a natureza elitista da universidade 

e demais IES tornava-se ponto de questionamento e estopim de sua crise de legitimidade, 

intensificando-se 

 

no momento em que se torna socialmente visível que a educação superior e 
a alta cultura são prerrogativas das classes superiores, altas. Quando a 
procura de educação deixa de ser uma reivindicação utópica e passa a ser 
uma aspiração socialmente legitima, a universidade só pode legitimar-se, 
satisfazendo-a (SANTOS, 1997, p. 211). 

 

A luta por uma Educação Superior para todos coloca em xeque a natureza elitista da 

mesma. A necessidade de não mais produzir um conhecimento para a manutenção do status 

de uma classe social minoritária e sim produzir um conhecimento emancipador para a 

maioria, torna-se a centralidade da crise de legitimidade da universidade moderna e das IES. 
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Nesse momento, há uma interseção entre a crise de hegemonia e de legitimidade na proporção 

em que entra em questão o tipo de conhecimento que produz (crise de hegemonia) e a quem 

se destina (crise de legitimidade). 

O debate sobre a legitimidade da universidade e demais IES intensifica-se quando a 

sociedade civil aumenta seu grau de organização e suas reivindicações vão, em certa medida, 

democratizando o Estado e humanizando o capitalismo64. Assim, a pressão sobre as IES 

aumenta através da luta pela democratização de seu acesso e do tipo de conhecimento que irão 

produzir. As reivindicações das classes não-hegemônicas vão de encontro com a estrutura 

elitista das IES e, especial, da universidade, principalmente quanto a seu alto grau elitista na 

seleção tanto de seus conteúdos como de seus(uas) alunos(as), distanciando-se dos princípios 

de igualdade e de democracia emergentes do seio da sociedade. 

O aprofundamento da discussão sobre a democracia e o seu conseqüente 

amadurecimento fez com que a idéia de Educação Superior elitista cada vez mais fosse 

questionada. O avanço na democratização do Estado (Estado de Bem-Estar Social) e um certo 

grau de amadurecimento do capitalismo (Taylorista-Fordista) na época áurea deste sistema 

(Era de Ouro) impulsionou as críticas sobre a legitimidade de uma universidade que ainda se 

conservava nos moldes dos primórdios do capitalismo liberal. 

A questão central que se coloca com a crise de legitimidade é como a universidade e 

as outras IES vão democratizar o acesso e ampliar a natureza dos conhecimentos a produzir e 

dialogar com outras racionalidades sem perder a qualidade e sem ficar refém da 

imediaticidade das reivindicações pontuais de grupos sociais? Isto é, como garantirem suas 

autonomias ou se é possível tê-la sob as pressões das classes e dos grupos sociais locais e 

globais? Como manter sua legitimidade numa sociedade em que tem como uma de suas 

referências maior a democracia sem abrir mão do seu elitismo? 

O caminho procurado para resolver essas questões foi uma espécie de dispersão 

conciliatória, porém, não eqüitativa. A abertura da Educação Superior para outras camadas da 

população não representou o seu comprometimento e alinhamento radical com a sua 

democratização e a procura de igualdade. Com a estratégia de diferenciação e de 

hierarquização das IES a partir dos conhecimentos que produzem e da função prioritária que 

assumem e da origem de seus estudantes, foi possível uma ação conciliadora precária entre a 

natureza elitista da Educação Superior e o atendimento aos vários ramos da sociedade. 

                                                
64 A luta dos(as) trabalhadores(as) baseada tanto no comunismo, no socialismo ou no anarquismo pressionou o 

capitalismo a humanizar-se (HOBSBAWM, 1995), a absorver algumas das reivindicações da classe operária 
para aperfeiçoa-se para manter-se no poder com mais produtividade. 
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Na mesma medida que a sociedade era e é estratificada em classes e em grupos 

sociais, a universidade e demais IES foram também assim organizadas, passando por um 

processo de não enfrentamento das diferenças sociais e da radicalização da democracia no seu 

seio. Em vez de procurarem ser um espaço de contribuição para diminuir os hiatos sociais, 

alimentaram-nos; em vez de democratizarem-se, dissimularam a democracia; em vez de 

enfrentarem a crise de legitimidade, tentaram encobri-la. 

Nesse contexto, o tipo de universidade, ou mais amplamente, a natureza e qualidade 

da Educação Superior passou a ter como referência a população a que se destinava. Assim, o 

processo de enfrentamento da crise de legitimidade pela diferenciação e estratificação das IES 

possibilitou também a sua expansão via o setor privado ao flexibilizar, relativizar e diminuir 

as exigências sobre elas. O crescimento das IES teve como orientador a lei do 

desenvolvimento desigual (MOSCATI, Apud. SANTOS, 1997). A expansão das IES não foi 

proporcional à expansão de sua qualidade, ao contrário, diversificá-la também significou 

diferenciar sua qualidade. 

Com isso, em vez de serem instituições que contribuíssem para a diminuição dos 

hiatos sócio-econômicos entre as classes e os grupos sociais, legitimaram-nos na medida em 

que se constituiu de centros de excelência para a elite da sociedade e das IES de massa para o 

restante da população. A dicotomia que se dava fora da universidade e que a questionava a 

absorveu como sinal de um falso atendimento das demandas das classes e dos grupos não-

hegemônicos. 

Em síntese, a democratização da universidade e as outras IES não se deu pela 

democratização de sua qualidade. A igualdade que se conseguiu foi apenas do seu acesso e 

não da sua natureza. Em um movimento contrário e contraditório, a universidade dissimulava 

as causas da crise de hegemonia e de legitimidade ao tratá-las pelos efeitos por meio de 

mecanismo de dispersão, salvaguardando, assim, a natureza elitista através de um tratamento 

populista. Não se resolveu com isso, o problema da democratização e da igualdade, no 

caminho oposto, dissimulou o significado de democratização e de igualdade, ressignificando-

os sob um viés quantitativo. 

 

3.1.3 Crise Institucional 

A crise institucional vem assumindo maior intensidade no final do século passado e 

início deste, ganhando volume no período do capitalismo desorganizado e globalizado ao se 
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tornar o reflexo das duas primeiras crises, colocando em questão a autonomia da universidade 

e das IES. 

 

A crise do Estado-Providência materializa-se, entre outras formas, na “deterioração 

progressiva das políticas sociais, da política da habitação e da política da saúde à política da 

educação” (SANTOS, 1997, p. 214). Sob o pretexto da crise fiscal do Estado, este tem 

minimizado seus gastos na seguridade social. Com isso desloca essa responsabilidade para o 

setor privado e os indivíduos, transformando os direitos em mercadorias a serem adquiridos 

no mercado competitivo e excludente. Assim, o social torna-se econômico, saindo da esfera 

estatal para a esfera privada. 

A origem da crise institucional da universidade e demais IES dá-se 

 

No momento (...) em que o Estado (...) decidiu reduzir o seu compromisso 
político com as universidades e com a educação em gral, convertendo esta 
num bem que, sendo público, não tem de ser exclusivamente assegurado 
pelo Estado, a universidade pública entrou automaticamente em crise 
institucional (SANTOS, 2004a, p. 13). 

 

Com a mudança de linha política do Estado, do modelo Provedor para o “Mínimo”, 

ocorre uma transformação na forma de perceber a educação Superior e suas instituições. Esta 

“perde prioridade entre os bens públicos produzidos pelo Estado” (Ibid. p. 15). Essa perda de 

prioridade deste nível de educação não é um fato isolado, mas uma característica do Estado de 

Bem-Estar do Mercado. Nesse modelo político-econômico de Estado, as políticas sociais 

perdem centralidade para que se tornem mais um extrato do mercado, uma possibilidade de 

sua ampliação e de sua diversificação. 

Problemática 
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Crise 
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Nesse contexto, a universidade e as outras instituições públicas de Educação Superior 

encontram-se numa situação singular: de um lado tem seu financiamento reduzindo; de outro 

são obrigadas a concorrer com as IES privadas que, por natureza, já possuem uma identidade 

mais flexível, podendo captar recursos de várias maneiras e de diversas fontes. 

De acordo com Santos (1997), são três os efeitos da redução orçamentária da 

universidade pública: 

1. na relação de poder entre as áreas de investigação e de ensino, entre os departamentos, 

entre os tipos de IES, ocasionando um desequilíbrio institucional na luta seletiva por 

recursos; 

2. ao tomar como critério para o financiamento a produtividade, categoria advinda do 

mercado, o Estado obriga a universidade pública a se expor, a lidar e a se submeter à 

lógica que lhe é estranha, materializada em processos de avaliação, que mais se 

aproximam de um controle identitário; 

3. as funções que são atribuídas à universidade seguem uma dinâmica de expansão, no ritmo 

inverso de seu financiamento público, forçando esta instituição a procurar fontes 

alternativas de recursos para dar conta das exigências tradicionais e das emergentes, 

principalmente na luta contraditória para garantir sua autonomia e sua responsabilidade 

social. 

Em relação à desaceleração da produtividade industrial neste período de capitalismo 

desorganizado e globalizado, uma das soluções propostas é a vinculação da investigação 

científica e tecnológica da Educação Superior às necessidades de se retomar o ritmo da 

produção industrial. 

Na simultaneidade dos cortes orçamentários e da reivindicação do setor industrial para 

a IES participarem através da pesquisa do aumento da produtividade, estas instituições 

passam a ter no mercado uma fonte financiadora. A questão que se coloca é em relação aos 

critérios de financiamento que o setor privado adota. Tais critérios são firmados na idéia de 

rentabilidade dos investimentos na lógica imediata e restrita do mercado. Nessa perspectiva, a 

avaliação de desempenho das IES passa da área educacional para a empresarial, distanciando-

se de princípios, de valores e de critérios característicos da Educação Superior. 

O problema da avaliação do desempenho funcional das IES é restringir a utilidade 

social da Educação Superior à lógica da produtividade do mercado65, tornando-se um 

                                                
65 Dias Sobrinho chama a atenção de que a justificativa da avaliação da universidade passa primeiro pela 

“compreensão das funções essenciais da instituição universitária” (2000a, p. 45). Assim, a avaliação não é um 
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mecanismo de controle identitário destas instituições, forçando-as a adaptarem-se o mais 

rápido possível às exigências da economia neoliberal mundial. Este fato tem ocasionado uma 

resistência da comunidade acadêmica aos processos de avaliação de desempenho, 

principalmente ao se materializar em dinâmicas finalísticas, classificatórias e punitivas. 

Uma problemática que se coloca é a relação aparente de inversalidade proporcional 

entre a avaliação de desempenho funcional e a autonomia das IES. Essa tensão tem provocado 

na comunidade acadêmica uma posição bem mais reativo-defensiva do que crítico-

propositiva, impossibilitando-a, segundo Santos, de “assumir um papel mais activo na fixação 

do sentido e dos critérios de avaliação” (1997, p. 216). 

Para este autor são três grandes problemáticas da avaliação do desempenho funcional 

das IES. A primeira é a definição do produto universitário. A diversidade de funções que as 

IES assumem dificulta a demarcação de um produto ou de uma produção a priori, até mesmo 

porque a variedade de interesses que passa a habitá-la e pressioná-la é tão grande que há um 

descentramento de sua identidade (crise institucional), obstacularizando a fixação do que 

sejam os resultados esperados. 

A segunda é o estabelecimento dos critérios de avaliação. A dificuldade de se 

estabelecer os critérios para a avaliação de desempenho funcional da universidade é por conta 

de seu foco estar no âmbito da eficiência e da eficácia na perspectiva quantitativa. Há funções 

das IES que pouco podem ser definidas como produto e menos ainda quantificar sua 

qualidade, a exemplo de se querer medir de forma direta o nível do avanço científico e o grau 

de responsabilidade social destas instituições. O que acaba acontecendo é um víeis 

quantitativista e economicista na construção dos critérios avaliativos. Isto faz com que se 

reduza a qualidade aos indicadores de quantidade, possibilitando dois possíveis desvios: 

valorizar-se o que é facilmente quantificável e distorcer, assim, as prioridades da comunidade 

acadêmica. 

Se o mercado for a fonte orientadora da avaliação educacional de instituição, ou seja, 

 

Se a universidade se submeter passivamente a critérios que lhe são 
estranhos que não são originariamente seus, porém, mais propriamente do 
mercado, provavelmente ela tende a vergar-se aos reducionismos 
tecnocráticos. Isso ocorre certamente quando se deixa avaliar só na 
perspectiva da eficiência, produtividade, do rendimento, da gestão racional, 
da “qualidade total” (DIAS SOBRINHO, 2000a, p. 68). 

 

                                                                                                                                                   
mecanismo para a adaptação das IES para as exigências do mercado, mais um processo de favorecer essas 
instituições a se pensarem para aperfeiçoar suas identidades. 
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Colocar a finalidade da avaliação e, consequentemente, da Educação Superior 

orientada por critérios originários da lógica do mercado é fazer com que as IES percam suas 

identidades mediatizadoras críticas e propositivas, distanciando-se, assim, de sua função 

emancipadora, principalmente, para aqueles(as) menos favorecidos(as). 

Essa lógica conduz e se alicerça no economicismo que toma o “produto universitário 

como um produto industrial, ainda que de tipo especial, e consequentemente em conceber a 

universidade como uma organização empresarial” (SANTOS, 1997, p. 217). A disseminação 

desse ideário torna-se um mecanismo de corrosão da “autonomia institucional da universidade 

[e das IES], principalmente porque a lógica da rentabilidade do investimento [do setor 

empresarial] tende a favorecer o curto prazo em detrimento do longo prazo” (Ibid. p. 217). 

Isso força as IES a focar suas funções em projetos de curta duração onde o retorno do 

investimento que recebeu transforme-se logo em resultados rentáveis não para elas, mais sim 

para os seus investidores, ou seja, o mercado. 

Dias Sobrinho ressalta que 

 

Faz parte dessa lógica a quantificação dos produtos humanos e científicos. 
Se o mercado necessita de uma certa quantidade de produtos científicos e 
tecnológicos com uma determinada orientação ou um certo perfil, então a 
universidade deve prover esse requerimento e será cobrada pelos resultados 
que vier a oferecer (2000a, p. 56). 

 

Assim, a ligação entre indústria e universidade66 e outras IES leva ao confronto de 

duas lógicas, a das empresas preocupadas com rentabilidade imediata e a das IES centradas 

em questões de longo prazo. Destacamos que nesse confronto a tendência atual é a 

desvalorização da lógica institucional da universidade e demais IES para submetê-las às 

exigências das empresas investidoras. Para isso ocorre um processo de flexibilização das 

funções, dos produtos, dos processos das IES não para o aprimoramento de sua identidade 

institucional naquilo que a constitui como instituição autônoma, mas para alinhá-la e, por 

conseguinte, atender ao ritmo frenético do mercado. Com isso, os critérios de avaliação se 

caracterizam por mecanismos redutores do que sejam a qualidade e a identidade das IES. Esse 

fenômeno constitui-se em um processo de conformação destas instituições aos imperativos da 

aceleração da produtividade da indústria, fazendo-as perder uma de suas características 

principais: a autonomia. 

                                                
66 Para Santos (1997) não há problema na relação entre indústria e universidade desde que haja o respeito à 

lógica institucional da universidade. 
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A terceira problemática é a titularização da avaliação67. Com o fim do monopólio do 

Estado no financiamento da universidade e as demais IES, há um processo de ressignificação 

da autonomia destas instituições, restringindo-se a procura de outras fontes de financiamento. 

Além de que as IES vêm perdendo a sua autonomia institucional fragilizadas pelos interesses 

dessas novas fontes, o Estado diminui sua participação no orçamento dessas instituições, mas 

tem aumentado seu controle sobre a mesma. Nessa perspectiva, a titularização da avaliação 

passa a ser diluída entre os interesses do Estado e dos agentes financiadores, sendo o primeiro 

construtor e implementador de políticas “avaliativas” que sintetizam seus interesses com os 

do mercado. 

Decorrem dessa situação dois tipos de pressões sobre a IES: a primeira versa sobre a 

necessidade de ser avaliada; a segunda sobre sua minimização e retirada da titularização dos 

processos avaliativos de instituição. Com isso, a auto-avaliação institucional destas 

instituições perde espaço e relevância para as avaliações externas, orientadas para os 

interesses dos novos financiadores, sejam sujeitos públicos ou privados. 

A questão da titularização também diz respeito à elaboração, à definição e ao 

acompanhamento dos critérios, da metodologia e da intencionalidade da avaliação. Quem tem 

decidido sobre o modelo de avaliação que será utilizado não vem sendo as IES, estas têm se 

tornado apenas objeto da avaliação. Um exemplo desse fenômeno foi o Provão no Brasil, as 

IES se restringiam a dois movimentos: de ser objeto da avaliação e de propagar seus 

resultados quando ficavam no topo das hierarquias de excelência (PERRENOUD, 2002) ou 

de dissimulá-lo quando negativo. 

A discussão sobre a intencionalidade da avaliação, o que vai ser objeto desse processo 

passa a ser um fato importante para o debate sobre a titularização das IES na dinâmica 

avaliativa. Se caso essas instituições forem avaliadas pelos objetivos que se propuseram a 

realizar, tomam para si a responsabilidade de encabeçar a avaliação, negociando-a com outras 

instituições; se caso as IES passem a ser avaliadas por um produto imposto por terceiros, 

perdem a titularização na elaboração e na implementação dos processos avaliativos. Em 

última instância, o que ocorre é a alienação das IES do seu processo de produção dos serviços 

por conta de que são determinados de fora para dentro e, consequentemente, da dinâmica de 

avaliação. 

Para Dias Sobrinho, a intencionalidade dos processos avaliativos das IES foca 

                                                
67 Para Dias Sobrinho a titularização da avaliação institucional “implica a responsabilidade de construir, através 

dos processos intersubjetivos da comunidade acadêmica, os indicadores adequados à compreensão da 
universidade e da qualidade de suas atividades. Implica também a tarefa de construir coletivamente os 
mecanismos de integração e de melhoria da qualidade” (2000a, p. 78). 
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compreender as suas finalidades, os projetos, a missão, o clima, as pessoas, 
as relações sociais, a dinâmica dos trabalhadores, a disposição geral, os 
grupos dominantes e as minorias, os anseios, os conflitos, os valores, as 
crenças, os princípios, a cultura (1997, p. 73). 

 

A partir dessa compreensão da função da avaliação educacional de instituição, cabe a 

universidade e as demais IES a sua titularização em um processo intenso de negociação com 

os diversos sujeitos institucionais da sociedade. Para isso é necessário primeiro que: 

 

A comunidade universitária [participe] institucionalmente desse processo 
[elaboração da avaliação] tanto nas discussões sobre a concepção, as 
finalidades e o desenho da avaliação, quanto no levantamento e organização 
das informações e dados quantitativos, nas pesquisas, interpretação e 
valorização de caráter qualitativo (DIAS SOBRINHO, 2003a, p. 47). 

 

Em um movimento contrário, as IES têm se restringido a mecanismos de dispersão das 

contradições entre avaliação e autonomia e esta e a produtividade, em vez de ver na avaliação 

uma possibilidade de aprimoramento de sua autonomia. Assumir a titularização da avaliação é 

desenvolver uma postura propositiva em relação aos critérios, aos objetivos, às metodologias 

e à titularização. 

Contudo, Santos ressalta que 

 

a posição defensiva, “dispersiva”, da universidade neste domínio tem uma 
justificação plausível: a universidade não tem hoje poder social e político 
para impor condições que garantam uma avaliação equilibrada e 
despreconceituosa do seu desempenho (1997, p. 220). 

 

Resgatar a titularização da avaliação de instituição pelas IES é uma exigência urgente 

para encontrar caminhos de superação de suas crises, principalmente a institucional. Ir além 

da condição de objeto da avaliação de instituição é uma tarefa difícil para as IES, haja vista 

sua fragilidade financeira e política. Os governos, em boa parte, juntamente com as forças do 

mercado uniram-se para o aprofundamento da fragilização das IES, principalmente a pública 

para poder redefinir sua identidade e suas funções. 

Mesmo vivenciando uma crise de hegemonia e uma crise de legitimidade que 

enfraqueceram seu poder político, as IES, principalmente a universidade, precisam resgatar-se 

enquanto sujeitos do processo de avaliação de seu desempenho. Não se pode negar à 

sociedade a prestação de contas acerca das funções que estas instituições se propõem a 

desenvolver, tanto em relação ao seu produto quanto ao que diz respeito a seu processo. Desta 
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maneira, não se pode negar a importância da avaliação como espaço democrático de 

negociação entre a sociedade e as próprias IES. Assim, urge que estas instituições 

compreendam a dinâmica de elaboração e de implementação da avaliação sistemática como 

uma possibilidade de reconstrução de sua identidade institucional e como um mecanismo não-

dispersivo das crises de hegemonia e de legitimidade. 

Para tanto, é fundamental a constituição de um diálogo interno das IES na construção 

de consensos possíveis entre os vários sujeitos que as constituem. Não é provável que estas 

instituições consigam ter poder para realizar negociações com outras instituições da sociedade 

se antes e durante a esse processo não construam uma dinâmica de negociação interna na 

elaboração de seus projetos político-pedagógicos institucionais e, consequentemente, 

avaliativos. Tais projetos serão renegociados com as forças externas a estas instituições, por 

isso a exigência a priori da implementação de uma cultura de negociação (democrática) no 

seio das IES para que tenham legitimidade para negociar com os sujeitos diversos da 

sociedade, entre eles o Estado, o movimento organizado dos(as) trabalhadores(as) e as 

empresas financiadoras. 

 

3.2 Para Além dos Mecanismos de Dispersão das Crises da Educação Superior 

 

Este estado de crise da Educação Superior e, em especial da universidade, 

principalmente, a pública, requer várias interpretações por conta de que esta situação de crise 

não é genérica porque a própria universidade e outras IES também não o são. Elas ganham 

sentidos a partir das tramas que a envolvem, ou melhor, da relação assimétrica entre suas 

tramas e o seu contexto local e o global. Esse fenômeno também é conseqüência das 

mudanças que assolam a sociedade em suas diversas esferas e que irradiam seus efeitos nos 

inúmeros setores sociais, inclusive na identidade profissional do(as) professores(as) como 

também do próprio Estado. Assim, estar em crise não é um privilégio da Educação Superior, é 

uma condição existencial do presente contexto de transição, de falecimentos e de emergências 

paradigmáticas. 

Com isso, nós identificamos três tipos de crises geradas por três problemáticas: 

1. A universidade produtora e difusora das ciências modernas referendas em uma 

epistemologia fechada, alicerçada nos paradigmas positivista e marxista ortodoxo e a 

emergência de novas epistemologias fundadas na teoria da complexidade que leve a crise 

de Sentido (epistemológica); 
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2. Distanciamento entre a complexidade da sociedade pós-industrial e a estrutura da 

universidade que conduz à crise Adquirida (social); 

3. Imposição do ideário neoliberal na reconfiguração institucional da IES, principalmente da 

universidade, que impulsiona a crise Imposta (política). 

A primeira diz respeito à forma pela qual as IES se fundaram tomando como 

referência uma concepção de ciência enquanto um modelo global, constituído de uma 

racionalidade científica. Racionalidade esta que se torna “totalitária na medida em que nega o 

caráter racional a todas as formas de conhecimento que se não pautarem pelos seus princípios 

epistemológicos e pelas regras metodológicas” (SANTOS, 1999, p. 11). Uma ciência que 

produz um conhecimento onde 

 

conhecer significa quantificar. O rigor científico afere-se pelo rigor das 
medições. As qualidades intrínsecas do objecto são, por assim dizer, 
desqualificadas e em seu lugar passam a imperar as quantidades em que 
eventualmente se podem traduzir o que não é quantificável é 
cientificamente irrelevante [e] o método científico assenta na redução da 
complexidade. O mundo é complicado e a mente humana não pode 
compreender completamente. Conhecer significa dividir e classificar para 
depois poder determinar relações sistemáticas entre o que se separou (Ibid. 
p. 15). 

 

Com a crise da ciência moderna e a emersão de novas epistemologias flexíveis, 

dialógicas e complexas, as IES entram em uma crise de sentido epistemológico, dos limites de 

sua capacidade de interpretarem o mundo e nele intervirem. Não podemos negar, contudo, a 

contribuição histórica que tanto a ciência moderna como as IES deram, mas é preciso frisar a 

necessidade de um repensar epistemológico sobre as potencialidades e as restrições deste 

nível de educação em explicar e agir no mundo atual. 

A crise adquirida ocorre quando a própria sociedade moderna sofre mudanças 

profundas na sua organização e emerge um mundo constituído de uma nova concepção de 

tempo, de espaço e de trabalho. As novas tecnologias minimizam distâncias e ampliam o 

tempo, criam novas formas de produção de riqueza e de utilização do tempo livre que virou 

espaço produtivo68. Mundo marcado pela revolução da microeletrônica e pelo acirramento dos 

conflitos étnicos e o aprofundamento da concentração de riqueza. A sociedade do 

conhecimento69 também é a sociedade do desemprego estrutural. Nesse contexto, as IES 

                                                
68 O ócio transforma-se em um espaço de prestação de serviço, uma nova modalidade de atuação do mercado. 
69 A sociedade do conhecimento também contraditoriamente é a sociedade da ignorância quando os meios de 

acesso ao conhecimento ainda continuam nas mãos de poucos. Assim grande parcela da população é privada 
do acesso a principal matéria-prima e bem-de-consumo de nossa época: o conhecimento. 
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tornam-se estranhas às configurações sociais e culturais complexas constituintes da sociedade, 

numa relação inversamente proporcional em que a departamentalização universitária não 

corresponde à complexidade das teias socioculturais do mundo presente. 

A terceira crise, a imposta, transcorre quando grupos sociais de diferentes tendências 

políticas, ao tentarem resolver a crise dos modelos societais macrológicos (Capitalismo, 

Socialismo e Social-Democracia), impõem um modelo societário neocapitalista ou neoliberal 

e requerem das IES suas adequações, seus ajustes estruturais e conjunturais as suas exigências 

imediatas. Às IES é atribuída uma crise de identidade institucional, de cunho sociopolítico, de 

seu papel na construção e na legitimação de uma ideologia instrumental que forme recursos 

humanos para o mercado globalizado, competitivo e excludente como também subjetividades 

crédulas no dito único caminho da salvação: a liberdade inconteste de mercado. Emerge com 

muita ênfase a ideologia do pensamento único como a única via civilizatória, pois chegamos 

ao “fim da história”. Tal ideário busca esconder a encruzilhada histórica em que nos 

encontramos, momento que exige tomada de decisões e de direções de postura. 

A crise imposta das IES é conseqüência da opção política que os países da 

centralidade determinaram para si e para os países da periferia e semiperiferia através das 

reformas que se iniciaram no final da década de 80. Esta crise é produzida quando há um 

processo de “descapitalização e desestruturação da universidade pública a favor do emergente 

mercado universitário [ocasionando a] mercadorização da universidade” (SANTOS, 2004a, p. 

17). 

Esse movimento de criação de um mercado da Educação Superior ocorreu em duas 

fases: a primeira aconteceu entre as décadas de 80 e 90 com a criação do mercado nacional de 

Educação Superior. A segunda fase, simultâneo a consolidação do mercado nacional 

universitário, surge com bastante vigor com a criação do mercado internacional desse nível de 

educação sob as orientações do Banco Mundial e da OMC. 

As crises institucionais e a imposta, geradas principalmente pelo “desinvestimento do 

Estado na universidade pública e a globalização mercantil da universidade” (SANTOS, 

2004a, p. 18), possibilitam as investidas das forças do mercado globalizado e neoliberal a 

criar as condições para a consolidação do sistema mercantil mundial de Educação Superior. 

Esse fato descaracteriza e transfigura a natureza das IES, principalmente das públicas para 

atender aos novos imperativos em três direções: a primeira no sentido de deixar de ser 

responsabilidade do Estado para sobreviver às próprias custas; a segunda ruma a alimentar o 

mercado industrial e de serviço globalizado; a terceira ao se transformar de fato numa fatia 
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rentável do mercado. Assim, a Educação Superior abre espaço para novos empreendedores 

capitalista investirem seu capital e terem seus lucros. 

Nessa perspectiva, as IES, em particular, a universidade passam a ser 

 

Uma entidade que não produz apenas para o mercado, mas se produz a si 
mesma como mercado, como mercado de gestão universitária, de planos de 
estudo, de certificação, de formação docente, de avaliação de docentes e 
estudantes (SANTOS, 2004a, p. 19). 

 

Com a crise imposta da Educação Superior, exige-se dela uma nova forma de 

organização administrativa, principalmente, as IFES, que durante os dois governos de FHC, 

por exemplo, foi disseminada uma lógica administrativa baseada na “racionalidade gerencial 

capitalista e privada, que se traduz na redução da esfera pública ou na expansão do capital, 

com sua racionalidade organizativa” (SILVA JR., SGUISSARDI, 2001, p. 77). 

Essas crises são conseqüências também do momento de transição paradigmática que a 

sociedade e as ciências modernas atravessam. A complexidade intensiva em que o mundo se 

encontra exige das ciências a construção de interseções epistemológicas para poder interpretar 

a realidade e nela intervir, por seguinte, conduz a Educação Superior a um estágio de 

fragilização de sentido no mesmo momento que há um processo de polissemia de sua 

identidade. Ou seja, a Educação Superior como a sociedade em sua totalidade está inserida em 

um quadro histórico não mais etapista (pensamento cartesiano), mas em um cenário de 

complexidades e de simultaneidades (pensamento complexo). A realidade, assim, constitui-se 

de interseções diversas e assimétricas que por natureza são contraditórias e ambivalentes, 

compondo espaços de possibilidades e não de engessamento das ações institucionais. 

Nesse contexto fizemos a seguinte correlação entre Santos e a nossa percepção da 

crise da Educação Superior. 

TIPOS DE CRISE 
QUADRO 08 

Crises Problemáticas  
Crise de 
Hegemonia 

Crise de Sentido 
Epistemológico 

Crise do Paradigma Epistemológico 
Moderno 

Crise de 
Legitimidade 

Crise Adquirida (social) Crise do Paradigma Societal e 
Epistemológico Moderno 

Crise Institucional Crise Imposta (política) Imposição do Paradigma Societal 
Neoliberal 

 

Sob a égide das crises da Educação Superior é implementado um conjunto de políticas 

pelo Estado de cunho dispersivo que pouco possibilita o enfrentamento desse momento de 
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transição, de esgotamento e de emergência de novos sentidos, funções e organizações das 

IES. Na direção contrária, as IES precisam construir políticas internas que lhe assegurem as 

condições necessárias para a construção de posturas crítico-propositivas em relação às 

imposições dos sujeitos externos, muitas vezes alienígenas a sua natureza. Em outras palavras, 

é importante que a localidade acadêmica construa consensos temporários, redes solidárias no 

enfrentamento da globalidade neoliberal. O projeto político-epistemológico-pedagógico das 

IES precisa da autoria das mesmas em negociação com outros sujeitos locais e globais. 

Assim, neste movimento, passa a ter uma importância e um papel estratégico as 

políticas internas de avaliação e formação que as IES constroem, pois nelas estão as marcas 

de suas capacidades de resistência e de proposição ou de acomodação às investidas externas. 

 

3.3 A Construção de Pressupostos e de Princípios de uma Educação Superior Crítico-

Propositiva 

 

Para a construção de modelos de Educação Superior e, consequentemente, de IES é 

preciso partir da premissa que a função principal deste nível de educação e destas instituições 

é o ato educativo-formativo. Ato este que se manifesta na produção e na socialização de 

conhecimentos, de valores, de crenças, de costumes e de tecnologias, que, por sua vez, só têm 

razão de ser se tiverem como finalidade a formação de subjetividades cidadãs. 

O princípio da emancipação propagado pela modernidade precisa ser resgatado 

juntamente com a valorização da comunidade (localidade) como sujeito da construção dos 

projetos societais, que tem na universidade e nas demais IES locais privilegiados de sua 

gestação. Tomar a concepção de uma Ciência Prudente para uma Vida Decente como 

referência de produção e de intervenção das IES é condição sine qua non para que estas 

reencontrem seus papéis na perspectiva de garantir sua autonomia e o seu comprometimento 

político-social com a comunidade local e global. 

A construção de uma concepção de Educação Superior Crítico-Propositiva tem como 

alicerce político-epistemológico onze teses que Santos (1997) desenvolveu ao elaborar a idéia 

de uma universidade pautada pela ciência pós-moderna. As suas teses são: 

1.  a concepção de universidade é elemento integrante do paradigma moderno. Estando este 

paradigma passando por várias crises, estas têm profundas repercussões nas IES, fazendo 
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essas instituições vivenciarem inúmeras crises. As crises das IES podem ser solucionadas 

no cenário das soluções70 das crises da modernidade; 

2. a base da produção do saber privilegiado e unificado das IES são as racionalidades 

cognitivo-instrumentais das ciências, a racionalidade moral-prática do direito e da ética 

e a racionalidade estético-expressiva das artes e da literatura (SANTOS, 1997). Como as 

ciências da natureza se fundamentaram na racionalidade cognitivo-instrumental e as 

demais ciências nas outras duas racionalidades, houve a hegemonia das primeiras ciências 

sobre as demais como também a supremacia da racionalidade cognitivo-instrumental 

sobre as outras racionalidades. Por conta desse fato, durante a modernidade as ciências 

sociais estiveram na tensão entre as racionalidades das ciências exatas e a racionalidade 

moral-prática na luta pela sua legitimidade. A crise da modernidade, ou seja, da 

racionalidade cognitivo-instrumental das ciências exatas coloca em xeque também a 

estrutura epistemológica das IES e revaloriza os saberes e as ciências marginalizadas; 

3. como ocorre atualmente um processo transitório de uma ciência moderna para uma 

ciência pós-moderna, é fundamental as IES assumirem uma posição frente a essa 

dinâmica, que não poderá ser a favor do modelo de ciência hegemônica na modernidade a 

custa de ficar uma instituição ultrapassada, a produzir um conhecimento que não dialogue 

com a complexidade do mundo atual; 

4. adesão de uma perspectiva de ciência pós-moderna pelas IES é adotar nas suas funções 

básicas (ensino, pesquisa e extensão) três princípios: “a prioridade das racionalidades 

moral-prática e estético-expressiva (...) a dupla ruptura epistemológica e a criação de um 

novo senso comum; a aplicação edificante da ciência no seio de comunidades 

interpretativas” (SANTOS, 1997, p. 223), ou seja, a socialização do conhecimento 

produzido pelas ciências tanto na própria comunidade universitária como nos demais 

lócus da sociedade como um dos meios viabilizador da construção da emancipação social, 

econômica, política e cultural na medida em que a produção científica se transforma em 

senso comum; 

5. o modelo de ciências humanas e sociais pós-moderno deve se assumir enquanto modelo 

de ciência, fazendo com que as ciências exatas e da natureza se aproximem dessa nova 

racionalidade, principalmente porque os fenômenos naturais são vistos como fenômenos 

sociais. A função das IES passa a ser também o estudo das normas sociais da natureza 

                                                
70 As soluções são sempre precárias e relativas por sua natureza temporal e espacial. Sendo assim, a sua validade 

é contingencial, condicionadas pelos condicionantes do seu contexto e de seus sujeitos. 
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para que elas não sejam violadas, possibilitando a criação e a socialização de uma 

“personalidade de base” que desenvolva uma consciência ecológica; 

6. nesse período de transição é necessário que a comunidade acadêmica promova ações 

fundadas na dupla ruptura epistemológica. É preciso que o conhecimento científico 

reconheça outras formas de racionalidades e que possam dialogar na construção de um 

novo senso comum. Nesta linha de raciocínio, a hegemonia das IES, afirma Santos, deixa 

de estar centrada “no caráter único e exclusivo do saber que produz e transmite para 

passar a residir no caráter único e exclusivo de saberes que proporciona” (1997, p. 224); 

7. ao produzir saberes científicos e não-científicos a universidade e as outras IES também 

têm que se comprometerem com a sua aplicação, considerando a dimensão ética. Essas 

instituições passam a ser um espaço que agrega cidadãos e acadêmicos na construção de 

comunidades interpretativas, numa dinâmica de respeito mútuo não sendo necessário que 

os sujeitos, principalmente os não-acadêmicos abram mão de suas leituras de mundo, mas 

aprendam e intensifiquem as negociações; 

8. as IES são instituições por excelência que podem criticar radicalmente a sua assimetria 

entre o que pensam e o que fazem por ser também o locus privilegiado de construção de 

comunidades interpretativas. Ao partir da perspectiva do respeito ao outro, de dialogar 

com outras racionalidades essas instituições democratizam-se não somente no seu acesso, 

mas fundamentalmente na sua natureza, possibilitando, assim, alternativas para a crise de 

legitimidade; 

9. nesse momento intenso de crises, não cabe as IES procurarem um consenso a seu respeito 

e nem uma dinâmica de homogeneização de suas ações, porque quanto maior o dissenso 

maior a capacidade de inovação. Desta forma, as IES alimentam-se como maior crítica de 

si mesmas para fomentarem uma rede dialógica que favoreça a construção de 

interpretações crítico-propositivas acerca de sua natureza e suas funções pautadas por 

princípios humanizantes e comprometidos com a emancipação social e política das 

comunidades locais e regionais; 

10. o pressuposto para as IES contribuírem na construção de comunidade interpretativas na 

sociedade é elas terem a autonomia institucional e especificidade organizacional para 

construir essas comunidades no seu interior. Para tanto, é preciso desenvolver a idéia das 

IES como uma anarquia organizada, e isso é possível ao flexibilizar as fronteiras 

disciplinares e organizativas, compondo redes dinâmicas de organização, de produção e de 

socialização do conhecimento e da administração. É no reconhecimento e no diálogo com 

as diversidades que as integram que se poderá elaborar e vivenciar uma variedade de 
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currículo e de práticas pedagógicas fomentadoras da constituição e da qualificação das 

comunidades interpretativas. Para que essas comunidades sejam dinamizadas nas IES é 

imprescindível que haja uma ressignificação das identidades de seus sujeitos, 

considerando todos(as) (alunos(as), professores(as) e funcionários(as)) como docentes de 

saberes diferentes. A valorização dos diversos tipos de saberes não se dá a priori, mas em 

um processo dialógico e argumentativo; 

11. a última tese está vinculada a uma lógica invertida; Santos (1997) defende a idéia de que é 

inegável o declínio das funções materiais das IES, por isso que elas devem investir forças 

no saber simbólico. Desta forma, numa sociedade de classe deve incitar as transgressões 

interclassistas; num cenário de devastação ecológica, promover a consciência ecológica, e 

assim por diante; 

12. inserimos esta última tese: valorizar as políticas internas das IES enquanto espaço-

conteúdo da contradição e de interseções epistemológicas e praxiológicas. Elas são o 

tempo e o lugar da ação crítico-propositiva ou da ação conservadora, de consolidação de 

forças da localidade ou/e da globalidade em diálogos contínuos e, por muitas vezes, 

assimétricos. 

Ao refletir sobre essas teses e sobre as proposições sugeridas por Santos (1997) e por 

nós ressignificadas, elaboramos alguns princípios orientadores para a superação das crises por 

que passam as IES. O primeiro princípio é o de evitar que os gestores dessas instituições 

entrem em um processo de gestar a inércia. A dinâmica de dispersão da crise em vez de 

procurar caminhos para resolvê-la, ou melhor, vivenciá-la, faz com que as IES se aprofundem 

cada vez mais nas crises. Essa postura conduz a um movimento de descaracterização e de 

descentramento de sua identidade e de suas funções, alienando-a do processo de sua 

ressignificação institucional. 

O segundo princípio é o de “promover a discussão transdisciplinar sobre a crise do 

paradigma da modernidade e, em especial, da ciência moderna” (SANTOS, 1997, p. 226), 

envolvendo os diversos segmentos da comunidade interpretativa das IES, incorporando tal 

discussão à vivencia curricular. Um dos fatores do estado de crise das IES foi o excesso de 

disciplinalização do saber científico. As fronteiras disciplinares criaram obstáculos 

epistemológicos na produção do conhecimento e na interpretação e na intervenção sobre a 

realidade, distanciando as IES do mundo vivido. É justamente na aproximação dialogal e 

complexa das disciplinas que se pode fortalecer o sentimento de pertencimento dos sujeitos 

dos campos conceituais enquanto sujeitos das IES, integrando-os numa rede dialógica para 
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discutir a razão de ser das IES e elaborar alternativas transdisciplinares superadoras do estado 

de crise. 

O terceiro princípio é as IES tomarem como ponto de discussão da crise paradigmática 

a sua existência, ou seja, elegem a si mesmas como objetos de discussão. Para tanto, é 

necessário a construção de fóruns que considerem a especificidade institucional e local das 

IES em relação à singularidade da natureza dessas instituições como também as exigências 

que a sociedade faz sobre elas. 

 

É se colocando como uma das temáticas de suas comunidades de interpretação em 

interação com outras comunidades de interpretação que as IES podem construir caminhos 

alternativos e inovadores para as crises que enfrentam. A constituição de redes dialógicas 

envolvendo os diversos sujeitos e instituições da sociedade possibilita a ampliação da 

interpretação da crise de paradigmas da modernidade, em particular, da ciência moderna e, 

assim, poder compreender como as IES se situam nesse contexto para proporem saídas para as 

crises vividas. 

O quarto princípio é fazer circular as sínteses das discussões promovidas na rede 

dialógica para fomentar as novas discussões. Essas sínteses transformam-se em 

conhecimentos valiosos tanto para elaborar novas interpretações e intervenções como para 

alimentar a própria discussão, sedimentando uma cultura dialógica no seio das IES e destas 

com a sociedade em uma estrada de mão dupla. 

EXIGÊNCIAS DA SOCIEDADE 

SINGULARIDADES DA NATUREZA 
DAS IES 

COMUNIDADES 
INTERPRETATIVAS 

COMUNIDADES 
INTERPRETATIVAS 
 ESPECIFICIDADES 

INSTITUCIONAIS E LOCAIS DAS 
IES 

COMUNIDADES 
INTERPRETATIVAS 

 

REDES DIALÓGICAS 

Figura 11 
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O quinto princípio é promover políticas que garantam o desenvolvimento equilibrado 

entre as ciências naturais, sociais e humanas através de uma maior atenção para ciências não-

exatas. Como atualmente ainda ocorre a valorização das ciências exatas, é preciso com 

urgência de uma política que inverta essa situação, para que no futuro próximo consiga-se um 

equilíbrio entre as várias áreas do conhecimento. 

O sexto princípio é incorporar às atividades curriculares de investigação e de ensino as 

ações sócio-artísticas dos(as) estudantes. Com essa postura a universidade e demais IES 

tomam tais atividades como ponto de partida e de articulação da elaboração e da vivência de 

seus projetos institucionais político-pedagógicos. Nessa linha de raciocínio, os(as) estudantes 

são considerados, segundo Santos (1997), docentes e investigadores(as) de um novo tipo, o 

que chama de animadores culturais. Para tanto, essas atividades devem ser avaliadas e 

valorizadas na construção e na implementação do currículo. Esse princípio favorece a 

valorização das racionalidades moral-prática e estético-expressiva. 

O sétimo diz respeito às IES realizarem a segunda ruptura epistemológica, tendo a 

premissa de que 

 

A universidade será democrática se souber usar o seu saber hegemônico 
para recuperar e possibilitar o desenvolvimento autônomo de saberes não-
hegemônicos, gerados nas práticas das classes sociais oprimidas e dos 
grupos ou estratos socialmente discriminados (SANTOS, 1997, p. 228). 

 

É o compromisso com uma prática dialógica com outros saberes não-acadêmicos que 

poderá resgatar a legitimidade da universidade e demais IES via a democratização 

epistemológica e o comprometimento político com a construção de projetos societais a partir 

da localidade, da periferia e da semiperiferia. Havendo, assim, uma migração da universidade 

elitista para uma Educação Superior emancipadora e democrática. 

O oitavo princípio é a aproximação crítica entre as IES e a comunidade através da 

extensão. Esta pode ser o espaço síntese para o ensino e a pesquisa, de promoção de ações que 

colaborem para o diálogo entre as várias racionalidades e saberes que constituem as realidades 

que as circundam e as compõem para criar estratégias de sua inserção nas comunidades. 

Como frisa Dias Sobrinho, 

 

O ensino, pesquisa e extensão (...) requerem uma ética da responsabilidade 
universal e o resgate do sentido de comunidade e das relações interpessoais. 
Ensino e pesquisa não podem deixar de estar ao mesmo tempo carregando 
em conjunto as exigências da extensão, no sentido de que devem estar 



 

 

140 

intimamente ligados aos valores da própria sociedade que lhes servem de 
referência (2000a, p. 50). 

 

Em outras palavras, a razão de ser das IES não está em si mesma, mas nas 

necessidades imediatas e mediatas do contexto que estão localizadas. Desta maneira, torna-se 

um desafio para as IES desenvolverem ações que as aproximem dialogicamente da 

comunidade local, regional e global. 

Esses princípios articulados e recriados constantemente visam restituir o lugar da 

 

universidade pública na definição e resolução coletiva dos problemas 
sociais que agora, sem locais ou nacionais, não resolúveis sem considerar a 
sua contextualização global. O novo contrato universitário parte assim da 
premissa que a universidade tem um papel crucial na construção do lugar do 
país num mundo polarizado entre globalizações contraditórias (SANTOS, 
2004a, pp. 56-57). 

 

Para que as IES, em específico as universidades públicas, ressignifiquem suas 

identidades e seu papéis junto à sociedade, é fundamental que a formulação do projeto de IES 

seja vinculada a um projeto de nação escrito na tensão entre o local e o global e os diversos 

sujeitos que constituem esses cenários. Discutir o projeto de universidade pública, em 

particular, é aprofundar o debate sobre o modelo de sociedade que a nação vai abraçar e que o 

Estado-governo terá que implementar. 

A autonomia da universidade está condicionada, entre outras coisas, pela soberania 

nacional. Isso implica que não chegamos ao falecimento do Estado-nação e nem da 

universidade pública, mas estamos em uma dinâmica de desconstrução e de reconstrução 

dessas instituições. Para isso é necessário que “se esclareça o lugar do Estado na formação de 

profissionais e de massa crítica e que considere ações conjuntas com os diversos setores 

sociais, aí incluídos os sindicatos, as empresas e o setor privado como um todo” (WEBER, 

2003, p. 125). 

É importante aprofundar e fundamentar o debate sobre o papel das IES na construção 

das subjetividades cidadãs que superem a perspectiva restrita de formação de identidades 

consumidoras. Para tanto é preciso que a comunidade local das IES sejam capazes de 

construção de políticas institucionais propositivas. 

 



 

 

 
 

CAPÍTULO 4 AVALIAÇÃO EDUCACIONAL DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO 

SUPERIOR: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E POLÍTICOS E 

EXIGÊNCIAS PRÁTICAS 

 

 

Para desenvolvermos a discussão sobre a avaliação educacional de instituições de 

Educação Superior sentimos a necessidade de descrever uma breve evolução do campo 

teórico da avaliação educacional. Tomamos como ponto de partida a discussão que alguns 

autores (STUFFLEBEAM; SHINKFIEL, 1996; VIANNA, 2000; LEITE, 2001; BONNIOL; 

VIDAL, 2001) realizaram sobre a produção de Ralph Tyler. Segundo estes autores, Tyler 

constrói o primeiro método sistemático de avaliação educacional, dando início à consolidação 

da avaliação educacional como campo teórico e prático da educação a partir da discussão da 

construção e da implementação do currículo escolar. Tyler lançou “las bases del primer 

método sistemático de evaluación (...) lo que más tarde se convirtió en el método “dirigido 

por objetivos”, para desenrollar y controlar organizaciones o ciertos aspectos de las 

organizaciones” (STUFFLEBEAM; SHINKFIEL, 1996, p. 95). 

Tyler desenvolveu seus estudos e sua teoria sobre a avaliação educacional em um 

contexto onde havia uma cobrança forte nos Estados Unidos para ocorrer uma relação entre 

“o processo sócio-econômico (...) e conhecimentos transmitidos por intermédio da educação” 

(VIANNA, 2000, p. 47). Nas primeiras décadas do século passado nesse país e também na 

Inglaterra, ocorria um grande investimento na pesquisa e na avaliação para buscar otimizar a 

relação entre as demandas da sociedade e a função da educação formal. 

Para Leite, Tyler estava preocupado com a qualidade do currículo, qualidade esta 

entendida “em termos da eficiência e da eficácia, ou seja, em termos da rapidez com que se 

atingiam os resultados pretendidos” (2001, p. 10). A eficiência e a eficácia do ensino 

representavam a capacidade de mudança de comportamento dos(as) estudantes e na 

velocidade que este fato ocorria. Por isso a “avaliação é um processo mediante o qual se 

determina o grau em que essas mudanças de comportamento estão realmente ocorrendo” 

(TYLER, 1978, p. 99). 
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A base epistemológica da avaliação tyleriana é a teoria dos objetivos, que está 

fundamentada em uma “concepção de mundo, de atitude, de modo de pensar que se relaciona 

com a gestão” (BONNIOL; VIDAL, 2001, p. 109). Gestão esta relacionada com a capacidade 

de avaliar e gerir os objetivos de formação. 

Uma das grandes preocupações de Tyler é aferir os objetivos comportamentais para se 

garantir a qualidade do currículo através da aprendizagem do(a) aluno(a), aprendizagem 

entendida como mudança de comportamento. Neste sentido, a sua preocupação foco-se em 

saber selecionar bem os procedimentos avaliativos que realmente conseguisse “fornecer dados 

sobre cada um dos tipos comportamento implicados por cada um dos grandes objetivos 

educacionais” (TYLER, 1978, pp. 102-103). 

A discussão e sistematização da avaliação educacional ganham força em um contexto 

de busca de otimização dos processos educativos em função das demandas da sociedade, que 

tem como modelo econômico hegemônico o capitalismo. A fixação da avaliação educacional 

nos resultados, nos produtos reflete bem a lógica do modelo capitalista da época. 

Outra base da teoria de Tyler parte da idéia de que o processo educativo visa “gerar 

e/ou mudar padrões de comportamento, devendo, em conseqüência, o currículo ser construído 

com base na especificação de habilidades desejáveis expressas em objetivos a serem 

alcançados” (VIANNA, 2000, p. 50). A avaliação educacional objetiva, então, verificar se 

essas habilidades esperadas foram ou não atingidas. Isto é, o “processo de avaliação consiste 

essencialmente em determinar em que medida os objetivos educacionais estão sendo 

realmente alcançados pelo programa do currículo e do ensino” (TYLER, 1978, pp. 98-99). 

A centralidade do sistema criado por Tyler busca verificar o processo de congruência 

entre os objetivos definidos no programa ou no currículo e sua operacionalização, ou seja, a 

aproximação ou não entre as tarefas realizadas e as metas prescritas. Assim, a natureza da 

avaliação educacional é subsidiar as decisões sobre os programas que, por sua vez, “debían 

estar basadas necesariamente en la coincidencia entre los objetivos del programa y sus 

resultados reales” (Ibid. p. 93). 

Segundo Vianna, a avaliação educacional para Tyler tem os seguintes objetivos: 

 
1. [verificar], periodicamente, até que ponto a escola demonstra 
eficiência como instituição responsável pela promoção educacional; 
2. [proporcionar] subsídios para uma analise crítica da instituição, 
possibilitando a reformulação de seus programas curriculares; 
3. [constatar] em que medida as hipóteses levantadas para a elaboração 
do currículo estariam sendo congruentes com a realidade social (2000, pp. 
50-51). 

 



 

 

143 

O sistema criado por Tyler tem duas grandes vantagens para o que se fazia de 

avaliação antes de seus estudos. A primeira é que sua proposta avaliativa funda-se numa base 

lógica sistematizada através do desenvolvimento do programa avaliado. A segunda é que sua 

proposta de avaliação não mais toma o estudante como foco exclusivo do processo avaliativo, 

a centralidade é o mérito do programa e não do(a) aluno(a). Leite afirma uma terceira 

vantagem no modelo de avaliação de Tyler que era de dispensar “a utilização de grupos 

experimentais e de controle, numa época em que se procurava utilizar, em educação, 

procedimentos análogos aos das chamadas ciências duras” (2001, p. 10). 

O sistema de avaliação construído por Tyler tem uma base lógica materializada nos 

seguintes procedimentos: 

• estabelecer as metas ou os objetivos; 

• ordenar os objetivos em amplas classificações;  

• definir os objetivos em termos de comportamento; 

• estabelecer situações e condições que possam demonstrar as execuções dos objetivos; 

• explicar os propósitos das estratégias ao pessoal mais importante nas situações mais 

adequadas; 

• escolher e desenvolver as apropriadas medidas técnicas; 

• organizar os dados de trabalho; 

• comparar os dados com os objetivos de comportamento. 

A partir desses procedimentos, a função da avaliação é “proporcionar un programa 

personal con información útil que pudiera permitir la reformulación o redefinición de los 

objetivos” (STUFFLEBEAM; SHINKFIEL, 1995, p. 94). A preocupação central é o 

aperfeiçoamento da qualidade educacional dos programas, observando a congruência ou não 

dos processos com os objetivos. Mas, frisam estes autores, que a utilização do método de 

Tyler restringiu-se a um juízo de valor do produto, no momento terminal. 

Os principais limites do método tyleriano, segundo Stufflebeam e Shinkfiel (1995), 

são: a avaliação como processo terminal, limitações técnicas, o rendimento como último 

critério, tendenciosidade e falta de alcance de seus componentes avaliativos. Baseando-nos 

em Leite, outros limites são a não avaliação 

 

dos próprios objectivos do programa e aspectos como: valores subjacentes 
ao currículo, expectativas dos alunos contexto culturais e educativos, efeitos 
na comunidade, pontos de vista e representações dos diversos actores 
sociais, conteúdos seleccionados, processo de aprendizagem, etc. (2001, p. 
12). 
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A avaliação como um processo terminal, como já frisamos, valoriza o produto e perde 

a possibilidade de realizar juízos de valor no processo e fazer ajustes necessários para o seu 

aprimoramento. A limitação técnica diz respeito, principalmente, à definição dos objetivos 

que seriam a grande referência da avaliação. Como estes objetivos deveriam ser definidos em 

termos operativos, sua escolha sempre se limitou a objetivos “concretos”, observáveis a serem 

avaliados por testes, ficando de fora dos processos avaliativos as atitudes e os processos 

mentais71. O rendimento como último critério fica evidente pela ênfase que os objetivos de 

rendimento final tomam no método de Tyler. A tendenciosidade e a falta de alcance de seus 

componentes avaliativos aparecem, segundo Stufflebeam e Shinkfiel (1995), por exemplo, na 

escolha dos objetivos mais importantes que sofrem a influência da subjetividade de quem o 

faz, como também pode ocorrer restrições nos objetivos e inviabilizar um estudo contextual e 

aberto. Outro fato é que a centralidade nos objetivos escolhidos pode inibir a criatividade dos 

programas em função das demandas de avaliação. 

Estas limitações podem efetivar-se por causa dos objetivos escolhidos tenderem a ter 

um caráter de rendimento. Isso ocorre por sua natureza facilitar a quantificação e a 

classificação. Assim, as atividades que não são facilmente materializadas e quantificadas 

como a criticidade, a criatividade e a reflexão são raramente colocadas como objetivos da 

avaliação de um programa. Por isso, a avaliação proposta por Tyler tende a “convertirse en 

algo desequilibrado y, por lo tanto, incompleto” (STUFFLEBEAM; SHINKFIEL, 1995, p. 

98). 

A construção do campo teórico e prático da avaliação educacional evolui com as 

contribuições de Cronbach ao se debruçar sobre os estudos de Tyler. De acordo com 

Stufflebeam e Shinkfiel (1995, p. 137), Cronbach defende a idéia de que há “necesidad de una 

conciencia política, de una mentalidad abierta y de una buena comunicación, establecida por 

el operador, entre las etapas planificadoras e operacionales” da dinâmica de avaliação. 

Os pressupostos que fundamentam a proposta de planejamento de avaliação de 

Cronbach são: 

• avaliação é concebida para cumprir um papel político; 

• planejamento da avaliação deve aproximar-se de um planejamento de programa de 

investigação; 

                                                
71 Para Bonniol e Vidal, a avaliação por objetivo “concentra-se na rotulação dos objetivos, nos procedimentos 

com três categorias que permitem encontrar os objetivos e alvos a serem perseguidos: uma taxionomia 
simples, manejável, operacional. Prepondera o comportamento observável, pois o não-observável não pode ser 
avaliado” (2001, p. 111). 
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• avaliação deve ter flexibilidade em relação aos seus resultados como aos interesses da 

comunidade em que está inserida; 

• avaliador tem uma responsabilidade ampla para que a avaliação seja útil, por isso guarda 

autonomia dos agentes gestores da instituição avaliada; 

• nenhum indivíduo está plenamente qualificado para realizar a avaliação, assim é 

fundamental a constituição de uma equipe de avaliação. Este pressuposto garante uma 

vantagem na proposta de Cronbach por proporcionar múltiplos olhares e discussões entre 

os diversos profissionais. 

O planejamento indicado por Cronbach desenvolve-se em duas direções: a primeira 

diz respeito a um planejamento geral que seleciona prioridades e responsabilidades para os 

membros da equipe; a segunda versa sobre um detalhamento do planejamento interno da 

equipe. Esta direção visa garantir planos de trabalhos fundados na experiência e nas relações 

entre os membros da equipe. 

O que caracteriza este tipo de planejamento são a flexibilidade e a focalização nos 

processos e não tão somente nos objetivos como na proposição de avaliação de Tyler. 

Cronbach fortalece a idéia do planejamento da avaliação, tendo como preocupações 

metodológicas o envolvimento multidisciplinar dos sujeitos avaliadores e sua dinâmica de 

acompanhamento do processo em análise. 

Desta maneira, o método de planejamento avaliativo proposto por Cronbach busca 

 

Iluminar complejos mecanismos como la variación de los tratamientos, 
como un estudio tanto del proceso como de los resultados y como una 
información sobre un campo determinado que puede utilizarse las temas de 
decisiones referentes a otros distintos (STUFFLEBEAM; SHINKFIEL, 
1999, p. 140). 

 

Avaliar em Cronbach é um processo planejado e multifacetado de coleta de 

informações para compreensão e tomada de decisões que visem melhorar a qualidade do que 

se avalia e instruir os sujeitos envolvidos nesta dinâmica. 

Para dar conta desta concepção de avaliação enquanto um sistema de produção de 

informação, a mesma precisa atender a alguns critérios, como: clareza, oportuna, exatidão, 

validade e amplidão. Clareza na medida em que a avaliação e seus resultados são entendidos 

pelos sujeitos que participam do processo avaliativo. Oportuna por ser pertinente às 

necessidades do contexto e dos sujeitos. Exatidão porque os vários sujeitos que estão 

participando da implementação dos procedimentos avaliativos devem utilizá-la da mesma 
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maneira. Validade na medida em que a concepção e os tratamentos das informações estão 

relacionados com a realidade. Amplidão em relação a oferecer um grande leque de 

alternativas políticas para alcançar as metas ou repensá-las. 

A partir desses critérios, a avaliação deve 

 

Conducir a un estudio que clarifique los problemas de todos los implicados 
e delate cuándo ha trabajado con falsas suposiciones o pasado a la acción 
sin demasiado conocimiento de causa (STUFFLEBEAM; SHINKFIEL, 
1999, p. 142). 

 

A centralidade da proposição de avaliação de Cronbach é numa perspectiva 

compreensiva, ou seja, um processo avaliativo que “conduzca a la comprensión del problema 

... del fenómeno”. Para tanto é preciso que a dinâmica de avaliação se transforme em um 

programa de estudo e que se utilize de uma gama de estilo e de procedimentos avaliativos. 

Quanto mais diversificados forem os procedimentos avaliativos maiores as possibilidades de 

compreender o significado amplo da situação avaliada. 

Neste prisma, a avaliação para Cronbach favorece reflexões a cada momento do 

trabalho, dinamizando as leituras sobre o fenômeno avaliado e favorecendo uma melhor 

compreensão e aperfeiçoamento do próprio processo avaliativo. 

No desenvolvimento do campo teórico e metodológico da avaliação educacional, 

Michael Scriven teve um papel fundamental, segundo os estudos de Vianna, principalmente 

ao firmar que a avaliação tem várias funções, “mas possui um único objetivo: determinar o 

valor ou o mérito do que está sendo avaliado” (2000, p. 85). 

Scriven desenvolveu a idéia de avaliação formativa. Esta deve acontecer ao longo dos 

programas, dos currículos, dos projetos e dos produtos educacionais, com a finalidade de 

produzir informações úteis que efetivem o aprimoramento do que está sendo avaliado. Este 

teórico destaca a necessidade da avaliação formativa ser uma prática constante no 

desenvolvimento dos fenômenos educativos para fazer os ajustes necessários para a garantia 

do que se pretende. 

A avaliação somativa para Scriven ocorre no final de um programa de avaliação, e a 

mesma possibilita, ao seu futuro usuário, dados para julgar a sua relevância, seu valor, o seu 

mérito. Este tipo de avaliação tem um caráter parecerista dos objetos avaliados para que a 

sociedade possa saber da qualidade alcançada no determinado tempo do processo educativo 

em estudo. 

No quadro nº 09 mostramos duas diferenças entre a avaliação formativa e a somática. 
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TIPOS DE AVALIAÇÃO 
QUADRO 09 

 
Elementos 

 

 
Formativa 

 
Somativa 

Sujeito Os responsáveis pela efetivação de 
um determinado programa 

Usuários potenciais 

Decisão Aprimoramento do 
desenvolvimento do programa 

Continuar ou encerrar o programa 

 
Os dois tipos de avaliação são complementares, sua articulação colabora para uma 

visão ampla do objeto avaliado. De acordo com os estudos de Vianna (2000), as dimensões da 

avaliação formativa e somativa são: 

• formativa interna – conduzida pelos membros internos da comunidade palco da avaliação; 

• formativa externa – conduzida por um sujeito externo à comunidade palco da avaliação; 

• somativa interna – encabeçada por um sujeito interno da comunidade palco da avaliação. 

Scriven desenvolveu a concepção de avaliação livre de objetivos (goal-free). Este 

teórico coloca sob suspeita os próprios objetivos da avaliação, ou seja, a intencionalidade é 

também objeto da avaliação. Scriven avançou em relação à avaliação por objetivos ou de 

produtos ao indagar sobre os objetivos avaliativos e não ficando preso a eles. Com essa 

proposição, Scriven visava superar os possíveis vieses e aumentar, assim, a objetividade do 

processo avaliativo. 

Este teórico em seu modelo de avaliação busca resgatar a objetividade dos processos 

avaliativos a ponto de defender a avaliação comparativa para produzir um maior número de 

dados que, por sua vez, possibilitassem uma melhor tomada de decisão e realizar juízo de 

valor mais preciso. 

Outro epistemólogo da avaliação é Stufflebeam com a avaliação orientada para o 

aperfeiçoamento. Ele vai coordenar o desenvolvimento de uma nova perspectiva de avaliação, 

na década de 60 do século passado, baseado na resposta a cinco problemas: 

1. definição – refere-se ao julgamento sobre as definições, observando se são vagas e 

equivocadas em suas pressuposições ou inadequadas nas suas orientações metodológicas; 

2. tomada de decisão – diz respeito à clareza das transformações que se pretende alcançar e 

as decisões que sejam pertinentes a tais mudanças esperadas; 

3. valores – trata da questão de definição de que valores estão servindo de referência para o 

processo de tomada de decisão. Este problema ocorre também pela ausência de literatura 

sobre reconhecer e tratar múltiplas perspectivas de valor (STUFFLEBEAM; SHINKFIEL, 

1999); 
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4. níveis – necessidade de reconhecer que as diferentes audiências nos diversos níveis 

requerem tipos diferentes de informação; 

5. desenho investigativo – os métodos de investigação clássicos intencionavam apresentar-se 

como verdade generalizável para ser usados nos novos processos avaliativos, quando se 

precisava de diretrizes que orientassem as soluções referentes aos problemas de decisões. 

Responder a estas problemáticas levou Stufflebeam a construir o seguinte conceito de 

avaliação 

 

La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar 
información útil e descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la 
planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el 
fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de 
responsabilidad y promover la compresión de los fenómenos implicados 
(STUFFLEBEAM; SHINKFIEL, 1999, p. 183). 

 

Esta concepção de avaliação pode ser melhor descrita na figura nº 12. 

 
Esta concepção de avaliação alicerça o modelo de avaliação denominado de CIPP 

(Contexto, insumo, processo e produto). Nele, avalia-se desde o planejamento, passando pelo 

desenvolvimento e chegando nos seus impactos. É uma avaliação orientada para decisão, 

tendo como referência a busca da qualidade no entendimento de atender ao mérito dos 

propósitos do fenômeno avaliado. Para Vianna (2000), o modelo construído por Stufflebeam 

tem um caráter analítico e racional. 

A avaliação orientada para tomada de decisões concretiza-se em quatro tipos de 

avaliação: contexto, entrada, processo e produto como já vimos. A avaliação de contexto tem 

por objetivo definir: a) o cenário institucional, b) a problemática que se tornará foco de 

PROPÓSITOS 
 

1. Servir de guia para 
as tomadas de decisões; 
2. Proporcionar 
dados responsáveis; 
3. Promover a 
compreensão dos 
fenômenos avaliados. 

ETAPAS 
 
 

Identificar, 
obter 

e proporcionar 
informações. 

CENTRALIDAD
E DO 

PROCESSO 
AVALIATIVO 

 
Acompanhar e 
compreender a 
importância. 

DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 

Figura 12 
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trabalho, c) avaliar suas necessidades, e) possibilidades de satisfazer as necessidades. Para 

cada momento desses descritos, há decisões a serem tomadas, por isso a necessidade de tipos 

específicos de avaliação para atender as singularidades de cada etapa. 

Assim, a avaliação objetiva diagnosticar os problemas que estão na base das 

necessidades e julgar se os objetivos indicados são satisfatoriamente coerentes com as 

necessidades avaliadas e com o contexto em que está se desenvolvendo. É uma avaliação 

voltada para melhorar a qualidade de cada etapa do programa e não para classificá-lo. 

A avaliação de entrada objetiva identificar e avaliar potencialidade do sistema, o 

planejamento e suas estratégias, inclusive as alternativas para atender aos objetivos postos 

pelo programa. 

A avaliação de processo intenciona apontar as falhas de planejamento, de estratégia e 

de intencionalidade durante o percurso de execução do programa para fazer os ajustes 

necessários (tomada de decisão) para alcançar a qualidade esperada. 

Avaliação de produto visa fazer um apanhado panorâmico do processo avaliativo, 

revisando as informações geradas nas avaliações anteriores em função do produto previsto. 

Neste processo, Stufflebeam destaca a meta-avaliação, ou seja, avaliar a avaliação. 

Esta dinâmica pressupõe uma leitura minuciosa da literatura acerca da avaliação para se fazer 

uma revisão e buscar avanços na própria construção deste campo teórico-prático da educação 

para o aperfeiçoamento do processo avaliativo em andamento. 

O modelo da CIPP caracteriza-se por ser 

 

um processo sistemático e continuo; (...) pressupõe três momentos de maior 
importância: a) esboçar questões a serem respondidas, b) obter informações 
que sejam relevantes para responder às questões propostas, c) proporcionar 
aos responsáveis pela tomada de decisões todas as informações necessárias; 
(...) serve para a tomada de decisões (VIANNA, 2000, p. 103). 

 

A avaliação de Stufflebeam, em síntese, visa analisar se os objetivos podem ser 

concretizados (avaliação de contexto e de insumos) como também e seus procedimentos. E se 

estes estão sendo efetivados de forma desejável (avaliação de processo) e se os objetivos estão 

sendo atingidos em sua amplitude (avaliação de produto). 

A partir desses momentos, Stufflebeam apresenta quatro situações de decisão: 

1.  homeostática – são decisões de caráter conservador, visa manter o status quo; 

2. incremental – são decisões de desenvolvimento, objetiva inovações no e do processo sem 

a necessidade de contestações e grandes mudanças; 



 

 

150 

3. neomobilística – são decisões inovadoras de grande porte que intenciona resolver 

problemas significativos; 

4. metamórfica – são decisões que visam mudanças radicais no sistema de educação. 

Na proposta de avaliação desenvolvida por Stufflebeam a tomada de decisão é ponto 

central, por isso a preocupação de saber qual a intencionalidade das decisões que a avaliação 

nos determinados momentos requer. 

Dando continuidade ao aprofundamento do campo teórico-prático da avaliação, Stake 

construiu um método avaliativo que denomina de avaliação responsiva. Esta perspectiva 

defende a idéia de que as intenções da avaliação podem sofrer transformações e por isso a 

necessidade de haver comunicações contínuas entre o avaliador e as audiências com o 

objetivo de desvelar, pesquisar e resolver os problemas (STUFFLEBEAM; SHINKFIEL, 

1999). 

O método de avaliação responsiva caracteriza-se por ser pluralista, flexível, interativo, 

holístico, subjetivo e orientado para o serviço. Uma das recomendações de Stake acerca da 

avaliação é que os avaliadores precisam trabalhar continuamente com as varias audiências e 

atender as suas diversas necessidades de avaliação. 

Para desenvolver sua concepção de avaliação, Stake parte da visão de que a concepção 

clássica de avaliação é limitada, mecânica e que pouco contribui, principalmente, porque a 

avaliação não pode apenas ficar centrada em julgar currículos já implementados e sim servir 

de guia para aperfeiçoar os currículos ao serem vivenciados. 

Nesta perspectiva, os principais aspectos da concepção de Stake são: 

 
• Las evaluaciones deben ayudar a las audiencias a observar y mejorar 
lo que están haciendo (del ahí nuestra denominación de evaluaciones 
centradas en el cliente); 
• Los evaluadores deben escribir programas con relación tanto a los 
antecedentes y las operaciones como a los resultados; 
•  Los efectos secundarios y los logros accidentales deben ser tan 
estudiados como los resultados buscados; 
• Los evaluadores deben evitar la presentación de conclusiones finales 
resumidas, pero en su lugar deben recopilar, analizar y reflejar los juicios de 
una amplia gana de gente interesada en el objeto de la evaluación; 
• Los experimentos y los teste regularizados son a menudo inadecuados 
o insuficientes para satisfacer los propósitos de una evaluación, y deben 
frecuentemente ser sustituidos o completados con una variedad de métodos, 
incluyendo los “soft” y los subjetivos (STUFFLEBEAM; SHINKFIEL, 
1999, p. 238). 

 

Para o desenvolvimento destes aspectos em um processo avaliativo, o método de 

avaliação responsiva se constitui das seguintes etapas: a) descrição e juízo de um programa; 
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b) distintas fontes de dados; c) análises das congruências e das contingências; d) identificação 

das normas pertinentes e as opostas; e) as múltiplas utilizações das avaliações.  

Stake sugere estas etapas com o objetivo de superar uma visão de avaliação que se 

preocupe centralmente com as classificações dos estudantes e a validade de seus resultados. 

Um processo avaliativo, defende o pesquisador, que considere as diferenças individuais 

enquanto conseqüência das contingências antecedentes de cada um, por isso o método da 

avaliação responsiva apóia-se na idéia de que os avaliadores(as) e educadores(as) devem 

descrever completamente “los antecedentes supuestos y reales, las operaciones didácticas y 

los resultados, y que examinaran sus congruencias y contingencias” (STUFFLEBEAM; 

SHINKFIEL, 1999, p. 242). 

Algumas vantagens da avaliação responsiva são: ter a intencionalidade de ajudar 

os(as) avaliados(as) a identificar os avanços e os recuos; desenvolve um processo de 

comunicação às audiências durante o processo educativo; possui uma metodologia que 

apresenta os propósitos e os procedimentos de maneira geral desde o início e desenvolve-se 

ao longo dos estudos; as técnicas preferidas são os estudos de caso concretos, as observações, 

os exames de programas opostos, os informes expressivos, entre outros. 

Estas vantagens são frutos de um esquema avaliativo bem estruturado que se dinamiza 

nas seguintes etapas: 

1. identificar o alcance do programa e o panorama das atividades do programa; 

2. descobrir os propósitos e os interesses do programa; 

3. conceituar as questões e os problemas; 

4. identificar os dados necessários para investigar os problemas; 

5. selecionar observadores, juízos e instrumentos; 

6. observar os antecedentes, as transações e os resultados propostos; 

7. desenvolver temas, preparar descrições e estudos de casos concretos; 

8. validação: confirmação, busca de evidências para a confirmação; 

9. esquema para uso das audiências; 

10. reunir os informes formais; 

11. falar com os(as) avaliados(as), o pessoal do programa e as audiências. 

Stufflebeam e Shinkfiel (1999) destacam que a avaliação responsiva destaca que 

qualquer avaliação tem como função central determinar seu propósito e os critérios que serão 

avaliados. Dentre os propósitos legítimos, estes autores destacam sete: a) documentar os 

acontecimentos; b) informar as transformações dos estudantes; c) determinar a vitalidade 

institucional; d) localizar as raízes dos problemas; e) colaborar na tomada de decisões 
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administrativas; f) propor ações corretivas; g) intensificar a compreensão do ensino e 

aprendizagem, ou combinações entre os propósitos anteriores. 

A evolução dos estudos sobre a avaliação educacional e sua implementação 

consolidaram a perspectiva de avaliação como um processo formativo (educativo), que 

acompanha os vários momentos do fenômeno educacional (ensino, aprendizagem, curso, 

programa, currículo, instituição, políticas, entre outros), desde o planejamento, passando pelo 

desenvolvimento até o resultado. Este processo é vivenciado por uma diversidade de sujeitos 

com a intenção de produzir informações que tenham sentidos para os respectivos contextos 

avaliados, com o objetivo de interpretar as informações, fazer juízo de valor e tomar decisões, 

as quais visam ajustar o planejamento, a implementação e o produto às reais necessidades dos 

indivíduos e de seus contextos. 

Assim, a avaliação educacional de instituição de Educação Superior é uma dinâmica 

de desvelamento da cultura destas instituições com a intencionalidade de melhorar a 

qualidade social de suas funções, tendo como princípio a educação como direito. 

Em síntese, não usamos a expressão avaliação institucional haja vista que esta 

denominação corre o risco de ser convertida em outro campo teórico ou em espaço de prática 

de controle advinda de outras áreas do conhecimento alheias à educação. Em nossa 

compreensão há uma ciência da educação chamada de Pedagogia que por sua vez se constitui 

de vários campos teóricos, à exemplo do currículo, da didática, da psicologia da 

aprendizagem e da avaliação educacional. E esta última tem diversos objetos de estudo: o 

ensino e a aprendizagem, o currículo, o programa, o projeto, a instituição, a política, entre 

outros. 

O que caracteriza epistemologicamente o campo teórico da avaliação educacional é ser 

formativa, reguladora e emancipadora. Formativa por ter um caráter educativo, por visar 

contribuir nos processos de melhoria da qualidade dos objetos-sujeitos pessoais e 

institucionais avaliados. Reguladora porque visa sempre mudanças, avaliar pressupõe 

transformações, por isso subsidia ajustes. Isto é, regular aqui é entendido como a capacidade 

da avaliação educacional de alimentar tomada de decisões voltadas para mudanças 

qualitativas que visem a qualidade social dos objetos avaliados. Emancipadora por sua índole 

política, mas por conta de suas características anteriores, uma índole política emancipadora 

que visa possibilitar a tomada de consciência das tensões e das inquietações dinamizadoras do 

cotidiano dos espaços educativos e dos seus sujeitos. 

As características metodológicas da avaliação educacional são: ser negociada, 

sistemática, contínua, diversificada, pertinente e contingente. Ser negociada por exigir o 
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envolvimento dos sujeitos do processo para decidir a sua intencionalidade e a metodologia da 

avaliação, como também por ter a avaliação uma natureza pública e política precisa da 

participação dos seus agentes que estão inseridos nos contextos avaliados em seus vários 

momentos. Sistemática por necessitar de plano de trabalho constituído pelos objetivos e 

critérios claros, procedimentos de coleta e de análise de dados e fundamentação da concepção 

da avaliação. Contínua por necessitar desenvolver-se durante o processo para coletar o maior 

número de informações possíveis para desvelar as entranhas do objeto-sujeito avaliado e 

favorecer as regulações necessárias. Diversificado em seus procedimentos e instrumentos para 

coletar uma variedade de informações pertinentes a cada momento da avaliação e possibilitar 

regulações coerentes. Por isso a exigência de ser pertinente, isto é, ajustar os procedimentos e 

as técnicas avaliativas ao tipo de avaliação, ao momento e aos sujeitos e de ser contingente, 

ser uma construção realizada por individuais da localidade-localização em diálogo com a 

globalidade-globalização. 

A contingência faz com que cada espaço avaliativo ressignifique a concepção de 

avaliação, respeitando pressupostos, princípios e características de seu campo teórico-prático. 

Desta forma, a contingência se constitui da relação entre as especificidades do contexto e a 

produção acadêmica e experiencial do campo da avaliação. 

Os processos avaliativos que não respeitam estas características não fazem parte do 

campo teórico da Pedagogia e, por conseguinte, não são processos educacionais. Podem ser 

dinâmicas de mensuração e de controle advindas de outros campos conceituais, como a 

estatística, a economia, etc. 

Avaliação educacional tem um caráter inclusivo e desvelador. Inclusivo por buscar 

produzir informações que ajudem a realizar juízos de valor e tomadas de decisões que 

possibilitem a inserção dos sujeitos individuais e coletivos nos processos educacionais para se 

integrar à sociedade de forma cidadã. Desvelador por intencionar construir sentidos advindos 

das entranhas e das contradições do cotidiano dos processos educacionais. Estas duas 

características subsidiam o significado da avaliação enquanto uma dinâmica de  

 

fortalecer o movimento que leva à democratização da sociedade, 
concretizando-se como uma estratégia de gestão da educação como um bem 
civilizatório, como DIREITO de cidadania, de desenvolvimento pleno da 
existência humana digna, fraterna e justa (ALBUQUERQUE, 2006, p. 134). 
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Nesta perspectiva, a avaliação educacional, fundada numa visão crítica de educação, 

assume um compromisso de ser um processo formativo que contribui para a construção da 

qualidade social de seus sujeitos e objetos. 

 

4.1 Avaliação Educacional de Instituições de Educação Superior 

 

O campo teórico-prático da Avaliação Educacional constitui-se de um espaço-tempo 

de disputa e de embates constantes no processo de sua ressignificação. É um lugar semântico 

em aberto e, conseqüentemente, polissêmico. Sendo aberto sofre as influências das tensões e 

das mediações constituintes da sociedade nas suas dimensões políticas, sociais, pedagógicas, 

epistemológicas e culturais72. É uma atividade político-pedagógica73 ainda pouco 

experimentada, incipiente que, segundo Goergen (2000), está exposta a uma provocadora 

insegurança. Provocadora por instigar sujeitos críticos e propositivos desse processo de 

construção e de significação da avaliação de instituição, principalmente se afiliado a uma 

perspectiva não-mercadológica e não-empresarial. Mas,  emancipadora, solidária e formativa. 

Por isso, afirma Gomes, 

 

O estudo de uma política de avaliação não deve caracterizar-se apenas pela 
contribuição que pode oferecer ao entendimento das características 
específicas de procedimentos e instrumentos avaliativos. Mas deve, 
sobretudo, distinguir-se pela contribuição à compreensão crítica dos 
impactos e usos da avaliação e dos seus resultados como instrumento de 
exercício (e disputa) do poder no campo educacional (2002, p. 278). 

 

A discussão acerca da avaliação não pode ser em si mesma, é preciso relacionar tal 

debate com o cenário histórico em que se processa a elaboração da concepção e da prática 

avaliativa, tendo como referência a dimensão política (a relação de poder) e pedagógica (a 

intencionalidade educativa) da avaliação educacional. Assim, discutir sobre os efeitos e os 

                                                
72 Segundo Dalben, “ao mesmo tempo em que há processos de construção de modelos de avaliação referenciados 

a projetos político-pedagógicos calcados em princípios socioculturais e voltados para as necessidades de 
construção de educação de cunho nacional, outros referenciais oferecem fundamentos a novos modelos que 
visam à comparação, ao confronto e à competição no mercado internacional globalizado” (2002, p. 33). Para 
Dias Sobrinho “há necessidade de refletir sobre a idéia de que a avaliação está no centro das agendas de 
transformações que se operam na educação superior e que estas também constituem uma pauta importante das 
reformas gerais dos Estados“ (2003b, p. 62). 

73 Stufflebeam e Shinkfield destacam que “las evaluaciones están concebidas par cumplir una función política” 
(1995, p. 139). 
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impactos da avaliação sempre é debater sobre as repercussões políticas e pedagógicas que 

ultrapassam as fronteiras da própria dinâmica avaliativa74. 

A importância do debate e da pesquisa sobre a avaliação de instituição ou da política 

da avaliação de sistema dar-se pelo fato de que “la evaluación de la calidad parece ser la 

expresión más clara de la ‘internacionalización’ de la educación superior” (ARAUJO, 1999, 

p. 17). E é por meio dos organismos internacionais que este fenômeno tem sido disseminado. 

Estas instituições 

 

se ocupan de elaborar diseminar información acerca de la especificidad de 
los sistemas en diferentes países e regiones, promoviendo y legitimando una 
“cultura de la calidad” que se extiende a los diversos sistemas educativos 
nacionales con independencia de las condiciones y tradiciones locales de los 
países receptores (Ibid. 17). 

 

Dias Sobrinho ressalta que a “avaliação educativa, intencionalmente formativa e 

voltada ao melhoramento, é um desafio para os educadores, uma difícil construção na qual 

devem se empenhar os educadores” (2003b, p. 65). Esse empenho é fundamental por conta do 

contexto mundial de predominância de políticas de avaliação sistêmica compulsória, 

controladora, classificatória e punitiva a serviço das exigências efêmeras e imediatas do 

mercado globalizado. 

Ao evidenciar uma perspectiva educacional da avaliação, ela se torna “instrumento 

poderoso no processo reconstrução/consolidação da educação brasileira, em especial da 

educação superior pública” (BELLONI, 2000, p. 39)75. Neste prisma, a avaliação colabora 

para que tanto as IES como os sistemas educacionais aumentem e qualifiquem o grau de 

consciência de si mesmos, possibilitando uma melhor gestão de suas liberdades institucionais 

(autonomia, caso das universidades) para se alcançar ou se aproximar cada vez mais e melhor 

de suas responsabilidades sociais. 

Considerando a diversidade conceitual da Avaliação Educacional de instituições de 

Educação Superior, fizemos a opção de travarmos um diálogo com alguns autores que vêm 

tratando desta temática, entre eles, Dias Sobrinho, Ristoff, Goergen, Yarzábal e Dalben. 

                                                
74 Por isso a necessidade de discutir, por exemplo, o por quê da “ideologia conservadora pretender acentuar os 

processos de avaliação externa dos sistema educativo” (SANTOMÉ, 2004, p. 23). Saber que interesses 
políticos e pedagógicos estão contidos nas ações reformadoras da educação. 

75 A autora faz a distinção entre avaliação educacional e avaliação institucional, dando a impressão de serem dois 
campos teórico-práticos diferentes. A ciência que nos baseamos é a Pedagogia como Ciência da Educação e 
uma de suas áreas do conhecimento é a Avaliação Educacional que possui vários objetos de estudo como 
aprendizagem, ensino, currículo, programa, instituição, entre outros. Não havendo, assim, a separação em dois 
campos epistemológicos (Avaliação Educacional e Avaliação Institucional), somente ocorrendo uma 
especificidade no que tange ao objeto. 
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Optamos por nomear a Avaliação Educacional de IES de Formativa Reguladora 

primeiro por se alimentar das contribuições dos teóricos que se colocam na posição crítica da 

perspectiva mercadológica da avaliação; segundo por sua natureza educativa (por isso 

formativa) e por seu caráter transformador (regulador na perspectiva de ajustar para 

transformar em vista de projetos societais emancipadores). A perspectiva Formativa 

Reguladora se constitui de movimentos de ressignificações políticas, epistemológicas e 

pedagógicas. Ela só pode ser compreendida desvelando os projetos societais de que se 

alimenta e defende. 

Esta concepção de avaliação de instituição também se faz em oposição propositiva à 

perspectiva deste tipo de avaliação enquanto uma “tecnologia política [que se compreende e 

se efetiva como] novas formas de vigilância e auto-monitoramento” (BALL, 2001, p. 109). 

Opor-se à idéia de avaliação enquanto uma tecnologia política de controle é resistir 

aos processos de tentativa de controle da memória coletiva (SANTOMÉ, 2004)76. É resistir, 

por exemplo, às propostas de currículo mínimo e de sua cobrança através das práticas de 

“avaliação” enquanto controle. Para Santomé, a imposição legal (mas ilegítima) dos 

conteúdos oficiais dos currículos conduz “a ideologia conservadora [e neoliberal] a pretender 

acentuar os processos de avaliação externos do sistema educativo” (Ibid. p. 23). 

Este tipo de política de avaliação externa, muitas vezes, a reduz a procedimentos de 

Exame Geral como aconteceu na Espanha e no Brasil77, entre outros países. Este fato restringe 

avaliação a um mecanismo de comparação do grau de aquisição de competências básicas 

impostas pela legislação, ou seja, pelo campo oficial de recontextualização (BERNSTEIN, 

2004). 

A visão que a burocracia da “avaliação” passa para a população é restringir sua 

natureza e seus procedimentos a uma discussão técnico-burocrática. Esta compreensão de 

avaliação está fundada em “novos conceitos como liberdade de escolha, competitividade, 

liderança e maior responsabilidade para os conselhos directivos das escolas e inspeção 

educativa, excelência acadêmica, etc.” (SANTOMÉ, 2004, p. 25). Em última instância, este 

                                                
76 Santomé chama a atenção de que a tentativa de controlar os conteúdos escolares pelo Partido Popular da 

Espanha através do Ministério da Educação, Cultura e Desportos é um exemplo da vontade de construção do 
“currículo para todas as áreas do Ensino Secundário Obrigatório e Bacharelado” (Ibid. p. 23). Isto denuncia a 
intencionalidade de tornar os conteúdos escolares compulsivos para garantir o controle da memória coletiva, 
principalmente a partir da implantação do Exame Geral ao final do primeiro ciclo básico elaborado e 
executado pelo Instituto de Avaliação ligado ao Ministério da Educação. 

77 Durante o governo de FHC o Provão é o maior exemplo da lógica da avaliação como tecnologia política. 
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ideário que relaciona sociedade, Estado, mercado e educação tem por fim “criar nas mentes 

dos alunos um paradigma industrial e consumista” (SPRING, 2004, p. 73)78. 

Organizamos este capítulo apresentando os estruturantes da perspectiva de Avaliação 

Educacional Formativa Reguladora da seguinte maneira: suas dimensões, pressupostos, 

natureza, princípios, características e modalidades. Esses são os elementos significativos que 

dão sentido político, pedagógico e epistemológico a esse campo teórico da Pedagogia. 

 

4.2 Dimensões da Avaliação Educacional de IES 

 

Para a compreensão da natureza emancipadora da avaliação educacional de 

instituições de Educação Superior numa perspectiva Formativa Reguladora é fundamental 

discutir acerca de suas dimensões, entre elas, a política, a epistemológica, a axiológica, a 

situada e a pedagógica. 

 

A dimensão política refere-se à inerência das relações de poder que estão presentes aos 

processos avaliativos, e que tais relações estão referendadas em projetos societais. Isso 

implica em afirmar a não neutralidade da avaliação, sendo sempre filiada por adesão 

consciente ou não a intencionalidades que ultrapassam seus limites, ou seja, a avaliação nunca 

é um processo em si mesmo, mas está ligada às tensões e às mediações de poder mais amplas 

                                                
78 Neste cenário de paradigma neoliberal global hegemônico, a formação e o exercício profissional do(a) 

professor(a) é fundamental e, por isso, de grande preocupação para as agências internacionais de 
financiamento. Segundo Hill, “os professores são perigosos porque eles estão intimamente ligados à produção 
social da força de trabalho, fornecendo aos estudantes técnicas, competências, habilidades, conhecimentos e 
atitudes e qualidades pessoais que podem ser expressos e utilizados no processo de trabalho capitalista” (2003, 
p. 27). 
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que movem a sociedade em sua totalidade e complexidade. O direcionamento dessa dimensão 

depende estreitamente da concepção que se tem de poder e de que tipo de sociedade se 

pretende construir construindo. 

Se a visão de poder limita-se a relação de dominação na perspectiva de manutenção do 

status quo presente, a avaliação tende a se restringir a um dispositivo de controle e de 

submissão das instituições aos interesses das classes e dos grupos dominantes, tornando-se 

uma tecnologia de poder (DIAS SOBRINHO, 2003b) autoritária e temida. Se a perspectiva de 

poder amplia-se para uma intencionalidade emancipadora na luta para transformação das 

estruturas de dominação, a avaliação busca ser um dispositivo possibilitador de sentidos que 

favoreçam a superação do presente, do dado, do constituído na empreitada de favorecer a 

emergência de situações formativas. 

A dimensão epistemológica diz respeito às bases teóricas que sustentam a elaboração e 

a implementação dos processos avaliativos de instituição. Revela a filiação paradigmática que 

a Avaliação Educacional enquanto campo teórico da Pedagogia necessita ter para dar 

consistência científica a sua natureza e a seus procedimentos. Dependendo da adesão 

paradigmática que se faça na elaboração do constructo teórico da ação avaliativa, têm-se 

caminhos diferenciados. 

Por exemplo, caso o paradigma assumido seja Positivista a avaliação tende a ter um 

caráter predominantemente quantitativo, orientado por princípios como a neutralidade 

científica, a rigidez metodológica e a universalização dos resultados. A neutralidade científica 

advinda do distanciamento do sujeito avaliador do objeto avaliado, que só é possível através 

de uma rigidez procedimental que garanta a pureza dos dados coletados e nos apresente a 

certeza e a imparcialidade dos resultados, por isso a possibilidade de sua universalização79. 

Esta orientação paradigmática conduz a avaliação 

 

A servir para implementar um projeto de sociedade, de educação, de escola 
que negue parcial ou radicalmente (...) a ética, transformando-se em mais 
um mecanismo seletivo, aliado as políticas excludentes, classificatórias, nas 
mãos da “Globalização de Mercado” (ALBUQUERQUE, 2006, p. 134). 

 

                                                
79 Nesse olhar paradigmático, segundo Dias Sobrinho, temos “visões de mundo organizadas por esquemas 

preponderantemente objetivos, orientados por uma ética utilitária, pragmática e individualista, que crêem no 
progresso como resultado certo da adequada inversão e utilização competente de recursos, da gestão racional e 
do potencial desenvolvimentista natural da ciência e da tecnologia, que confiam no valor dos números e 
atribuem grande importância aos produtos obtidos mediante planejamentos rigorosos e técnicas supostamente 
descontaminadas de conteúdos axiológicos. Tratar-se-ia de uma visão mecanicista e elementarista de mundo” 
(2003c, p. 85). 
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Caso o paradigma de referência seja sócio-histórico (ÁLVAREZ MENDES, 2002), a 

avaliação tende a ser de natureza qualitativa, sendo orientada por princípios epistemológicos 

como o comprometimento político emancipador, a flexibilidade metodológica, a 

temporalidade e a espacialidade dos resultados. O comprometimento político por assumir 

transparentemente um projeto societal a que está filiada e por se fazer a partir do mergulhar 

do avaliador no universo avaliado em um processo de negociações entre os vários tipos de 

sujeitos que materializam a dinâmica avaliativa. Para essa aproximação e mergulho no espaço 

institucional (pessoal e coletivo) é necessária uma flexibilidade metodológica que se 

manifesta na diversidade dos instrumentos avaliativos e na coerência que eles terão entre si no 

intuito de produzir sentidos situados. Sentidos esses que favoreçam a compreensão entre a 

relação complexa e contraditória entre o local em si mesmo e sua relação com o global, por 

isso da temporalidade e espacialidade dos resultados, ou seja, de seu caráter de 

contingenciamento histórico80. 

A dimensão axiológica considera que a avaliação de instituição precisa levar em conta 

valores, crenças, costumes e hábitos que constituem a cultura da comunidade acadêmica. 

Tanto na perspectiva da consolidação de alguns elementos de sua cultura como na sua 

renovação, dependendo do projeto institucional e societal e da base epistemológica que 

oriente e sustente a dinâmica avaliativa. Não se pode avaliar sendo indiferente aos sujeitos 

que dão vida às IES, as virtudes e os vícios que substanciam e encarnam o projeto 

institucional vivido na rotina das IES. 

Por isso uma das dimensões da avaliação é sua condição contingente e situada. Precisa 

ser tecida, construída pelos sujeitos que constituem a comunidade acadêmica, considerando a 

sua cultura em diálogo com as demandas da cultura externa, numa relação complexa e 

conflituosa entre o local e o global, o pessoal e o coletivo. 

A dimensão pedagógica visa garantir que o processo avaliativo seja formativo, 

intencione o desenvolvimento humano dos membros da comunidade acadêmica e o 

aperfeiçoamento das suas funções. Essa dimensão pressupõe que o papel primeiro das IES é 

criar condições e situações de humanização dos seus sujeitos internos e da comunidade como 

um todo, contribuindo para o processo de civilização da sociedade. Essa dinâmica tem como 

                                                
80 Esse prisma paradigmático, segundo Dias Sobrinho, fundamenta-se em “visões de mundo que se situam no 

campo semântico das epistemologias subjetivistas, naturalistas, também conhecidas por holísticas e 
fenomenológicas, que apresentam uma outra perspectiva da realidade. Trata-se de uma outra postura 
filosófica, que encara a verdade como relativa às experiências humanas concretas, que valoriza os processos 
vividos pelos indivíduos e pelos grupos, que confere importância também aos aspectos qualitativos, intuitivos 
e às múltiplas perspectivas” (2003c, p. 86). 
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referência valores como justiça e eqüidade social, cidadania e democracia, respeito e diálogo 

com as diferenças (sociais, étnicas, políticas, religiosas, entre outros). 

Assim, avaliação, numa perspectiva crítica de educação, tanto na sua elaboração como 

na sua implementação é um espaço pedagógico que contribui para a formação de 

subjetividades que se alimentem e nutram a cidadania e a democracia. Por isso que a 

Avaliação Educacional é essencial e existencialmente educativa, formadora e, 

conseqüentemente, emancipadora. 

É bom ressaltar, por um lado, que não há relações mecânicas, maniqueístas e puras na 

constituição das dimensões, por exemplo, puramente positivista, emancipadora, a realidade 

torna essas relações complexas e caóticas, produzindo contradições e assimetrias. Por outro 

lado, as relações entre as dimensões também são permeadas por graus de complexidades e de 

conflitos que descredenciam quaisquer leituras lineares da avaliação e de seus resultados. 

Outra questão importante é que essas dimensões lançam a avaliação para além de si 

mesma e das fronteiras das IES, de acordo com Dias Sobrinho, 

 

A avaliação não é, portanto, um processo autolimitado, que basta a si 
mesmo. Visando tornar mais visível e compreensível o cotidiano de uma 
instituição, a avaliação ultrapassa amplamente os âmbitos mais restritos do 
objeto a avaliar e lança seus efeitos sobre sistema de educação superior e 
suas funções relativamente à construção da sociedade (2003c, p. 95). 

 

A avaliação de instituição, por conta da amplitude da repercussão de seus efeitos, 

torna-se um campo excessivamente disputado, principalmente, em um contexto de reformas, 

de redirecionamento dos rumos da educação e da sociedade local e mundial. Em um cenário 

de ressignificações, um dispositivo como a avaliação na condição de produtora de sentido, 

transforma-se em foco de interesses dos vários grupos sociais na luta pela hegemonia de sua 

concepção e execução. 

O pentágono formado pelas relações multifacetadas das dimensões da avaliação 

Educacional Formativa Reguladora constitui e alimenta a sua natureza emancipadora, 

natureza essa que em sua centralidade visa garantir intencionalidade educativa. 

 

4.3 Pressupostos para uma Avaliação Educacional de IES 

 

O ponto de partida para discorrermos sobre os pressupostos da temática é a educação 

como direito e a universidade e demais IES como patrimônio público e que a avaliação não 

pode ficar refém de interesses privados, mas a serviço das necessidades públicas. É desta 
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referência maior que cunhamos as premissas fundantes da perspectiva de Avaliação 

Formativa Reguladora. 

O primeiro pressuposto na construção desse campo teórico-prático é considerar que a 

avaliação de instituição não pode desconsiderar os desafios do contexto em que a Educação 

Superior se materializa. Por ser um fenômeno sócio educacional a avaliação está contaminada 

pelas tensões que tecem as malhas da sociedade e das instituições de educação, está inserida 

nas redes de decisão que movem a vida social mais ampla e a específica das IES, está 

imbricada dos interesses que agregam e desagregam os grupos sociais. 

O segundo pressuposto é que a Avaliação Educacional das instituições de Educação 

Superior se efetiva enquanto uma sistematização resistente e propositiva às forças que tentam 

transformar a educação em mercadoria e o sistema educacional em mercado. Essa premissa 

busca evitar o alinhamento dos processos avaliativos às exigências e às restrições da lógica 

excludente neoliberal, intencionando com isso ressaltar a natureza educativa (formativa) da 

avaliação e das IES. 

O terceiro pressuposto firma-se na necessidade de que o processo avaliativo considere 

as histórias das comunidades acadêmicas, suas especificidades, complexidades, redes de 

comunicação, tensões e mediações, seus jogos de poder, sua cultura. Sendo assim, não é 

pertinente a imposição de padrões avaliativos lineares, monodimensionais, homogeneizadores 

e descontextualizados. A própria heterogeneidade das comunidades acadêmicas, as 

contingências das situações didáticas e dos contextos que estão inseridas rejeitam sistemas 

rígidos e fechados de avaliação. 

O quarto pressuposto é que a referência para a dinâmica da avaliação da Educação 

Superior é o entendimento dos papéis das IES, levando em conta sua natureza pública, 

independente de ser estatal ou privada. Desta maneira, justifica-se ainda mais a necessidade 

da avaliação produzir informações para explicitar a dinâmica institucional, tendo em vista a 

democratização e a qualidade social tanto das instituições como do processo avaliativo. Por 

conseguinte, a avaliação de instituição é de interesse público, pois seus efeitos geram 

mudanças que afetam a rotina das instituições em função de projetos amplos que ultrapassam 

o campo teórico-prático da avaliação e os muros das instituições de Educação Superior. 

O quinto pressuposto é a natureza e a implementação da avaliação institucional dos 

espaços superiores de educação depender da definição mais precisa do caráter destas 

instituições e do tipo de sociedade que se pretende contribuir na construção. Com isso firma-

se a dimensão política (ético) e situada da avaliação de instituições, principalmente, ao 

considerá-la como um campo teórico incipiente e em construção, ou seja, não é ainda 
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uma área de conhecimentos e de práticas plenamente consolidadas (...) Os 
principais paradigmas da avaliação formam parte de uma luta aguerrida, 
onde cada qual busca impor sua hegemonia e produzir efeitos políticos, 
sociais e econômicos. Não se trata, portanto, de mera confrontação teórica 
ou simplesmente acadêmica ou disputa por uma determinada semântica 
(DIAS SOBRINHO, 2002a, p.119). 

 

A própria complexidade e diversidade das IES conduzem à necessidade de que a 

compreensão e a efetivação dos processos avaliativos sejam frutos de intensos debates e 

negociações desenvolvidos no seio de cada comunidade acadêmica. A reconstrução ou a 

recontextualização da avaliação pressupõe a necessidade de respeitar a sua essencialidade que 

é estar a serviço de valores firmados na humanização dos processos e das dinâmicas das IES e 

seu comprometimento social, salvaguardando, assim, o caráter emancipador tanto da 

avaliação como das IES. 

O próprio campo teórico-prático da avaliação constitui-se de complexidades, de 

contradições, de ambivalências, pois as dimensões citadas tomam corpo na contingência dos 

momentos históricos, na diversidade das culturas, na densidade da vida social das instituições. 

Portanto, é uma exigência para a construção desse campo teórico-prático 

 

fugir da tentação do discurso monorreferencial, do sentido único, das 
definições que tentam substituir a indagação por ponto final. A avaliação é 
um fenômeno essencialmente complexo e permanece incompreensível ou 
até mesmo se torna deturpado se sobre ele lançamos uma visão 
simplificadora (DIAS SOBRINHO, 2002b, p. 39). 

 

Essa complexidade se intensifica porque a avaliação sendo um fenômeno social é 

envolta de valores, de crenças e de ideologias, possui uma dimensão horizontal axiológica que 

nos faz questionar qualquer tentativa de se defender a sua neutralidade. 

Por ser um fenômeno social e educativo e também público, torna-se de interesse de 

toda sociedade, não podendo ser explicada e nem implementada apenas se analisando 

aspectos técnicos, como afirma Dias Sobrinho, “a avaliação é indiscutivelmente uma questão 

política que ultrapassa em muito os problemas técnicos de sua realização. Tem interesse 

público” (2002a, p. 116), por isso que “a técnica há de submeter-se à ética. A técnica é 

indispensável, mas a ética deve ter primazia” (2002b, p. 40). 

A prevalecência da ética sobre a técnica dá-se porque o processo avaliativo precisa 

objetivar e contribuir para a melhoria da qualidade dos sujeitos que pertencem à comunidade 

a ser avaliada. Por isso, sua dimensão pedagógica e seu caráter emancipador, mas isso não 
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pode ocorrer sem o desvelamento de projetos societais, sem uma discussão axiológica e 

política dos interesses que movimentam os grupos sociais interessados com a construção, 

implementação e efeitos e impactos dos processos avaliativos. 

Por seu caráter público, os sentidos e as sistemáticas da avaliação são objetos de 

negociação coletiva e não de imposição através de dispositivos jurídicos. O processo 

avaliativo, que começa na discussão acerca de sua natureza, precisa do envolvimento e da 

adesão dos sujeitos do contexto vivido e avaliado, não podendo ser uma ação alienígena. 

Nessa perspectiva, Dias Sobrinho afirma 

 

Os educadores em geral, não apenas os técnicos da área, não podem aludir a 
responsabilidade de propor e desenvolver avaliações que sejam úteis à 
construção e consolidação das instituições e do sistema educativo, segundo 
as necessidades e valores mais amplos da sociedade, e que não sejam meros 
mecanismos de controle e a serviço de demandas imediatas (2003b, p. 66). 

 

Desta maneira, a concepção, os princípios, os objetivos, os critérios, os procedimentos 

e os instrumentos avaliativos devem ser publicizados para que se possa saber de sua natureza, 

de sua sistemática, de seu projeto societal, se sua implementação se aproxima ou se distancia 

daquilo que se pretende, evitando cair em reducionismos, simplificações e/ou improvisações. 

Outra questão importante que precisa ser considerada na avaliação de instituição é sua 

integralidade. Não se justifica a avaliação de partes isoladas em si mesmas, pois sua intenção 

é se aproximar da totalidade81 e da complexidade institucional e da diversidade dos sujeitos. 

Nem tampouco se justifica a dicotomia e o maniqueísmo entre a perspectiva quantitativa e 

qualitativa, interna e externa, estas são complementares numa combinação de estratégias de 

produção de informação e de sentido. Esta combinação possibilita uma melhor compreensão 

do objeto avaliado para poder fazer juízo de valor e tomar decisões necessárias para se 

aproximar da qualidade social esperada. 

A aproximação da qualidade social das IES depende, entre outras coisas, do foco da 

avaliação de instituição. Por isso Coêlho afirma que 

 

no caso específico da universidade, o que interessa de fato é a avaliação dos 
departamentos, cursos, unidades de ensino, setores administrativos e de 
apoio e da universidade como um todo, não como ato tópico, constatação da 
instantaneidade de um momento, mas como processo que acompanha a 
existência mesma da instituição (2000, p. 59). 

 
                                                
81 A totalidade que nos referimos não é a soma das partes, mas a interação e a integração das mesmas numa 

dinâmica não-linear, permeada por contradições e assimetrias. 
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Na mesma linha de pensamento, Dias Sobrinho defende que os focos do processo 

avaliativo são “as estruturas e as relações acadêmicas e científicas [e políticas] (...) devendo 

estar claro que não se trata do desenvolvimento da ciência pela ciência o que mais importa, e 

sim a formação humana” (2000c, p. 104)82. 

Na perspectiva Formativa Reguladora, a avaliação é 

 

um processo complexo, nem tanto pelas dificuldades instrumentais ou pelos 
tecnocratismos, nem tanto pela eventual dificuldade de obtenção de 
respostas claras e pretensamente definitivas, mas, sobretudo, pelo valor das 
questões levantadas no debate público, ou seja, pelo impacto das perguntas 
que o processo deve suscitar, discutir e avaliar (SANTOS, 2000a, p. 90). 

 

A complexidade da Avaliação Educacional de IES está vinculada à própria natureza 

do seu objeto, isto é, a densidade e a intensidade constituintes das IES. Os universos dos 

espaços superiores de educação são construções sociais marcadas pelas racionalidades e 

irracionalidades peculiares dos lócus sociais, produzindo e alimentando contingências. 

Nessa ótica, como a realidade social é uma construção temporária e continuamente 

modelada pelos seus agentes sociais na mesma medida que os molda também, a instituição 

educativa é um quadro social pintado pelas cores da temporalidade e da espacialidade. 

Temporalidade porque depende das dinâmicas e das demandas do tempo histórico em que está 

localizada. Espacialidade porque depende dos interesses coletivos e individuais dos sujeitos e 

dos grupos sociais que a constituem. E enquanto construção social sua dinâmica temporal e 

espacial alimenta-se dos conflitos e dos consensos possíveis que se gestam e se geram no seu 

interior e do seu interior com o seu meio e vice versa. 

Faz parte da essencialidade da avaliação se constituir das tensões e das mediações 

temporais e espaciais dos lugares sociais. A avaliação, como quaisquer campos do 

conhecimento e da prática educativa, é caracterizada por sua validade histórica, 

epistemológica, política, pedagógica e cultural, nutrindo-se das singularidades locais e das 

generalidades globais. 

O sexto pressuposto é a necessidade de se fazer algumas distinções entre avaliar e 

medir como o faz Sobrinho Dias: 

 

a medição apenas apresenta o objeto através de instrumentos específicos e, 
em geral, organiza os resultados em forma quantitativa. A avaliação 

                                                
82 A compreensão acerca da avaliação depende do entendimento que temos da natureza e do papel da Educação 

Superior. Ou seja, o debate da avaliação implica numa discussão preliminar ética e política sobre a função 
social e pedagógica das IES. 
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também pode fazer isso, só que deve ir muito além. Utilizando-se ou não do 
recurso da medição, recorrendo à orientação quantitativa e à qualitativa e 
freqüentemente combinando as duas, a avaliação é um processo que só se 
realiza se houve explicitação de juízo de valor. E o juízo de valor num 
processo formativo deve ter a intencionalidade da transformação (2000a, 
pp. 123-124). 

 

Um elemento diferenciador entre a mensuração e a avaliação está na intencionalidade, 

geralmente a mensuração conduz a quantificação, a classificação, a fragmentação, a punição e 

a exclusão. A avaliação, por sua vez, visa gerar informações que, ao serem tratadas, se 

transformam em significados através das interpretações, dos juízos de valor e das tomadas de 

decisão em vista às mudanças que produzam qualidade social, por isso que a avaliação é fonte 

de sentido e tem um caráter includente. 

Gerar mudanças e buscar a qualidade é o sétimo pressuposto, não se avalia para 

permanecer onde se está como acontece quando se classifica e se ranqueia em um movimento 

estanque. Ao contrário, avalia-se para transformar os sujeitos e os objetos avaliados por meio 

das informações coletadas e interpretadas, tendo como referências os objetivos e os critérios 

previamente negociados para que possam fazer juízo de valor e tomar decisões que conduzam 

às transformações. 

Nessa ótica, avaliar significa jogar luz sobre a instituição educativa na perspectiva de 

coletar dados e torná-los visíveis, evidenciado a articulação das informações coletadas para 

visualizar o conjunto da vida acadêmica das IES. O entendimento do conjunto não se limita à 

soma das partes, representa a relação significativa entre elas, possibilitando uma aproximação 

da totalidade e da integralidade da instituição. 

Por isso a prática avaliativa de instituição pressupõe, por um lado, o debate acerca da 

categoria da globalidade. Esta vista como a articulação e a integração entre os sujeitos, os 

espaços e as dinâmicas da instituição. Com isso, a avaliação de instituição precisa desenvolver 

um entendimento que se integre e se articule com a totalidade da IES, dialogando com as 

partes. Em outras palavras, para Dias Sobrinho, a avaliação de instituição “requer outras 

perspectivas que não simples soma de microavaliações, nem tampouco sejam a justaposição 

de ações limitadas a um momento ou a um aspecto restrito” (2002a, p. 127). 

Por outro, a discussão é sobre a integralidade. Não sendo as IES o isolamento dos seus 

sujeitos e nem das suas partes, mas a relação complexa entre seus constituintes, a avaliação 

também não se realiza de forma fragmentada. A aproximação da totalidade não se processa 

pelo acúmulo das partes, mas pelas inúmeras relações que se estabelecem entre elas, 

formando um mosaico de significações, consubstanciados de sentidos políticos, 
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epistemológicos, pedagógicos e culturais. A integralidade requer adentrar no cotidiano da vida 

acadêmica das IES para tornar público o que ainda está escondido nas práticas rotineiras. 

Outra preocupação é a tendência de restringir a avaliação à função credencialista. Este 

fato tende a inibir as capacidades de inovação e de criticidade das instituições como também 

reduzir a compreensão e a prática avaliativa. A avaliação reduzida ao credenciamento é uma 

forma de ir minando a capacidade criadora das IES. 

Além do mais, a restrição da avaliação a um caráter credencialista contribui para 

ratificar a concepção de Estado Avaliador e de sociedade de mercado como também 

descaracteriza a avaliação de instituição ao fragilizar suas funções educativas. 

O outro pressuposto é que a qualidade da Educação Superior “brasileira depende 

[também] de um programa de avaliação teoricamente consistente e democraticamente 

construído” (RISTOFF, 1999, p. 35). Nessa ótica, as IES têm duplo papel, primeiro de 

aprofundar a dimensão epistemológica da avaliação para o amadurecimento desse campo 

teórico-prático da Pedagogia, contribuindo para a superação de sua compreensão de 

mensuração e de credenciamento; segundo instigar a dimensão política ao democratizar os 

processos de elaboração dos programas de avaliação, possibilitando e incentivando uma maior 

adesão dos membros da comunidade acadêmica. 

Em relação a isso Dalben defende que: 

 

A legitimidade social de um programa [de avaliação] é garantida pela 
explicitação de suas bases político-pedagógicos e técnicos. Os 
procedimentos de análise e sistematização dos dados devem permitir que a 
comunidade interessada compreenda o desempenho das variáveis analisadas 
e possa interpretar os resultados alcançados. Essa visibilidade metodológica 
permite o debate entre os interessados (2002, pp. 33-34). 

 

Quanto maior for o grau de transparência maior é a possibilidade de adesão da 

comunidade acadêmica, menor a possibilidade de desvios do percurso avaliativo e a presença 

de procedimentos autoritários. 

O último pressuposto versa sobre a disputa política em torno da avaliação. Tal disputa 

não se restringe ao debate em ser a favor ou contra a avaliação que o Estado faz sobre as IES, 

“mas acima de tudo, contra seu comprometimento com grupos e interesses privados e a favor 

da superação da realidade que temos e da construção do Estado democrático” (COÊLHO, 

2000, p. 62). Essa afirmativa remete à discussão de projetos avaliativos apoiados em projetos 

societais emancipadores, que objetivem dinâmicas de inclusão cultural, política e pedagógica. 

Cultural ao considerar e dialogar com as culturas das minorias; política ao possibilitar a 
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participação ativa de todos os segmentos da instituição e pedagógica ao se traduzir em 

processos avaliativos formativos, destacando sua essencialidade educativa. 

 

4.4 Natureza da Avaliação Educacional de IES 

 

Discorrer sobre a natureza da Avaliação Educacional das Instituições de Educação 

Superior numa perspectiva Formativa Reguladora é resgatar e destacar suas dimensões 

pedagógica, axiológica e situada. Pedagógica por ter uma função formativa, humanizante de 

buscar sempre a melhoria sócio-educativa do objeto-sujeito avaliado. Axiológica por se 

construir a partir de valores, crenças, hábitos, costumes da comunidade acadêmica que são 

necessários para a compreensão da relação entre o local e o global, da diversidade e das 

tensões intrínsecas das culturas institucionais. Situada por ser inserida no tempo e no espaço 

determinado, constituída e constituindo-se na pertinência de seus cenários, de suas 

possibilidades e de seus limites. 

Refletir sobre sua pluridimensionalidade é evidenciar seu caráter complexo como 

fenômeno social, político enquanto lugar de disputa e pedagógico como espaço e estratégia de 

formação. Nessa perspectiva, o sentido da avaliação educacional não pode ser genérico, e sim 

histórico e contingenciado pela temporalidade e pela espacialidade que configuram seu chão 

político, econômico e cultural, tendo como referência sua natureza emancipadora. 

Por isso a avaliação de instituição vai tomando forma na dinâmica político-

pedagógico-cultural das IES, necessitando ser um 

 

programa articulado e duradouro para melhorar a instituição, tendo como 
parâmetros básicos os fundamentos gerais que dão consistência à 
universidade, mas também as missões e compromissos sociais que cada 
instituição estabelece para si mesma (DIAS SOBRINHO, 2000c, p. 104). 

 

Desta maneira, ela perpassa as práticas pessoais e coletivas, relacionando-as entre si e 

com as exigências externas a própria instituição para que se possa ter uma compreensão 

aproximativa da totalidade das IES, suas potencialidades e limitações, em relação às 

demandas da sociedade. Essa perspectiva avaliativa materializa-se em um processo de 

construção de significados, de busca de sentido, de interpretação da concretude e da 

complexidade inerentes a cada IES firmada em um contexto histórico. Considerando essa 

posição, 
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a avaliação deve realizar-se como empreendimento amplo e organizado de 
captação de informações pertinentes e de atribuição de significados de 
valor, combinando compreensivamente as partes e o todo, as camadas 
descritivas e as dimensões qualitativas, as particularidades regionais e as 
esferas de realização da universidade, tendo como referência os parâmetros 
internacionais e os projetos e compromissos sociais específicos de cada 
instituição (DIAS SOBRINHO, 2000a, p. 130). 

 

Para que possa ter um caráter sistemático e cumprir com seu papel de produção de 

significados, precisa constituir-se de uma estratégia institucionalizada pelas IES. Este fato vai 

de encontro com as práticas informais, precárias, esporádicas, fragmentadas, pontuais e 

desarticuladas de “avaliação”. Ser formal e institucionalizada confirma a idéia do imperativo 

de um projeto negociado e legitimado pela comunidade acadêmica. A formalidade e a 

institucionalidade da avaliação substanciam-se desde sua criação até a sua execução. 

Institucionalizá-la é construir uma cultura avaliativa a partir das tensões, das negociações e 

dos consensos possíveis e temporários nas IES. 

Os processos avaliativos, então, vão subsidiar o que Goergen (2000) chama de 

distanciamento crítico das universidades e as demais IES, ajudando a estas instituições a se 

pensarem, reconstruírem-se para além do imediatismo e do utilitarismo referendados nas 

exigências efêmeras do mercado globalizado83. Segundo Yarzábal, “a avaliação pode 

converter-se na melhor ferramenta para guiar a transformação que deve se realizar no interior 

e de cada instituição de educação superior” (2002, p.128). Desta maneira, os processos 

avaliativos transformam-se em espelhos polidos das instituições, possibilitando dialogar com 

o acervo social do conhecimento (BERGER; LUCKMANN, 2004) das IES para uma 

compreensão de sua cultura institucional em função dos rumos e dos processos escritos no 

projeto institucional. 

Ao ser esse espelho, a avaliação reflete e desvela também os caminhos encarnados no 

cotidiano que a instituição tomou para que se compreendam as aproximações e os 

distanciamentos entre as tensões do projeto institucional escrito e do vivido. Para isso a 

avaliação precisa penetrar também nos acervos sociais de conhecimento dos membros da 

comunidade acadêmica, pois são eles que, em última instância, materializam e 

consubstanciam o acervo social de conhecimento das universidades e das faculdades e dão o 

ritmo e o tom das mudanças. 

                                                
83 Isto não significa desconsiderar as necessidades dos setores produtivos e até mesmo especulativos, mas de ter 

como prioridade primeira a construção de sujeitos mais civilizados, de identidades cidadãs, de valores e de 
princípios humanizadores, de um ethos includente. Na intencionalidade de contribuir, juntamente com outros 
espaços institucionais da sociedade, com a consolidação de culturas democráticas, baseadas no respeito às 
diferenças. 
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Para Yarzábal a avaliação cumpre com essa tarefa quando 

 

se se define como objetivo central do processo a qualidade do serviço 
educativo e a melhoria das instituições, afastando-se de toda tentativa de 
classificá-las ou penalizá-las; se se busca uma compreensão integrada e 
articulada do conjunto de cada instituição, por meio da compreensão de 
todas as suas partes, se se combinam procedimentos qualitativos e 
quantitativos; se se orienta para o conhecimento e para o desenvolvimento 
da instituição; se se dedica à tomada de decisões para transformá-la; e, 
sobretudo, se se dedicam todas as instituições de educação superior, sem 
exceção, com o fim de melhorar sua qualidade acadêmica e sua pertinência 
social, e de proporcionar garantias à fé pública depositada nelas (2002, p. 
128). 

 

Na medida em que a avaliação vai se constituindo elemento da cultura institucional 

das IES, ela desenvolve dupla função: a) de consolidar valores, crenças, hábitos, saberes e 

competências constituídas; b) contribuir para ressignificá-los alimentando o constituinte, o 

que há de se construir construindo. A avaliação é um mecanismo processual de manutenção e 

de transformação da cultural institucional84, é um dispositivo compreensivo que colabora para 

a desconstrução e a reconstrução social das identidades das IES, tendo como premissa para 

essa dinâmica a qualidade social e a natureza pública dessas instituições. Assim, a avaliação é 

“um processo sistemático e global de integração, de reconstrução das significações, de 

atribuição de valores, a partir do que podem estabelecer-se os projetos de produção de sentido 

para a transformação da realidade” (DIAS SOBRINHO, 2000a, p. 124). 

A avaliação de instituição enquanto fenômeno social tem sua compreensão elaborada a 

partir da própria maturidade da cultura institucional das IES, na medida em que vai criando o 

hábito de avaliar-se, também vai aprofundando o entendimento e a implementação dos 

processos avaliativos. O desvelamento das entranhas das IES pelas práticas avaliativas 

colabora para que a comunidade acadêmica consolide e aperfeiçoe sua cultura e identidade. 

Isto ocorre, principalmente, quando o projeto de avaliação de instituição está alicerçado no 

projeto da instituição como um todo e se propõe a intensificar a reflexão sobre as próprias 

IES, incentivando e subsidiando as redes interpretativas internas e externas, possibilitando 

um melhor diálogo entre os seus sujeitos e com a sociedade. 

Assim, os processos avaliativos também buscam aproximar-se da totalidade 

institucional em um grande esforço de penetrar nas tensões que movem as partes, os projetos 

pessoais díspares. Por isso a avaliação como locus de produção de sentido necessita 

                                                
84 Cultura institucional compreendida como a relação não-linear entre as culturas pessoais e coletivas existentes 

na instituição. 
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formalizar-se, institucionalizar-se, sistematizar-se, ter uma visão de totalidade e de 

integralidade. Estes elementos são incorporados na sua metodologia, na análise dos dados, no 

juízo de valor e na tomada de decisão.  

Tomar a avaliação numa perspectiva de totalidade e de integralidade institucional é 

uma construção e não algo a priori pronto. Com a falta de tradição de uma política de 

avaliação em nível nacional em nosso país e de uma cultura avaliativa nas IES, a concepção e 

a prática de avaliação de instituição é uma criação gestada em sua efetivação no seio 

complexo destas instituições e da sociedade a partir de diretrizes e de princípios normatizados 

em nível nacional. Isto ocorre através de políticas públicas, que são discutidas exaustivamente 

pela sociedade. 

Assim, a avaliação não é algo imposto, e um dos motivos é porque ela fará parte da 

intimidade institucional das IES, pois 

 

penetra em seus significados escondidos, em seus programas e desenhos de 
ação, em suas finalidades e compromissos, em seu clima e em sua 
disposição geral, nas relações hierárquicas de trabalho e de poder, nos seus 
princípios e em sua cultura, nas contradições e conflitos, em seus consensos 
relativos, históricos e provisórios e em sua mentalidade geral comum, 
constitutivos da comunidade acadêmica e científica (DIAS SOBRINHO, 
2000a, p. 77). 

 

Esse adentrar nas entranhas da vida institucional das IES, publicando os limites e as 

possibilidades, os avanços e os recuos, os ganhos e os déficits, os hábitos, os valores, as 

crenças da cultura acadêmica para tomar decisões que amplifiquem suas capacidades de 

superação, é um imperativo da Avaliação de Instituição Formativa Reguladora. Este tipo de 

avaliação é um iluminar os recantos do cotidiano das IES, provocando desvelamentos e 

diálogos internos e externos. Internos ao constituir uma rede de informações que permita que 

os sujeitos visualizem as IES a partir de uma aproximação com totalidade e integralidade 

institucional. Externo quando, de posse da rede interna, constrói uma gama de informação que 

possibilite compreender sua constituição concreta em diálogo com seu papel junto à 

sociedade. 

Ou seja, a avaliação tem a natureza de explicitar a constituição situada das IES para 

dentro e para fora, de desvelar suas tensões internas e externas e a relação entre elas. A busca 

de uma compreensão de totalidade e de integralidade das IES não é apenas a compreensão 

dela em si mesma, mas em função de seu papel sócio-acadêmico-político e cultural em 

relação à sociedade. 
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Desta maneira, a avaliação tem uma natureza de explicitação dialógica e educativa das 

dinâmicas que movem a rotina das IES, de tornar público o que é mais privado dessas 

instituições na intenção de consolidar valores democráticos e emancipadores com o objetivo 

de cumprir com seu papel junto à sociedade. 

Para tanto, a avaliação de instituição se desenvolve na adesão e na participação da 

comunidade acadêmica para ter legitimidade e é construída e implementada na direção 

democrática e emancipadora. A construção da cultura avaliativa depende do grau de filiação 

dos sujeitos (professores(as), alunos(as), funcionários(as), comunidade) das IES. 

Contudo, uma grande dificuldade para a criação e a sedimentação da cultura avaliativa 

é a própria falta de vivência de processos avaliativos que não se restrinjam à coleta de 

informações, classificações dos sujeitos e das instituições. A recorrência de “processos 

avaliativos” terminais, pontuais, vigilantes e punitivos ao longo da história fizeram com que 

se fortalecesse a descrença dos membros da comunidade acadêmica em alternativas 

avaliativas democráticas e educativas. Por isso a necessidade da discussão preliminar, no seio 

das IES, da natureza da avaliação e a sua invenção ou reinvenção a partir da participação dos 

sujeitos que fazem estas instituições. A participação dos sujeitos não se limita à 

materialização dos processos avaliativos, antes e durante, eles participam da desconstrução e 

da reelaboração do constructo teórico do campo da Avaliação Educacional de IES, 

aprofundando cada vez mais a sua compreensão. 

Partindo desse prisma, podemos pressupor, primeiramente, que quanto mais for 

pedagógico o processo de desconstrução e de reconstrução da compreensão e da prática 

avaliativa no chão das IES, maior pode ser o grau de adesão dos membros da comunidade a 

sua necessidade e a sua concretização. Para isso, estas instituições necessitam tecer um 

projeto institucional amplo e democrático que contemple a criação e a efetivação de um 

projeto de avaliação coerente com a natureza político-acadêmico e social das IES. Além disso 

é 

um mecanismo importante para melhorar as atividades pedagógicas de 
formação, de produção e socialização de conhecimentos, [proporcionando] 
maior eficácia à gestão e facilitar a cada instituição reunir as informações e 
condições úteis para a mais justa e pertinente realização dos compromissos 
sociais que julga constituírem a essência de seu projeto (DIAS SOBRINHO, 
2002a, p. 116). 

 

A natureza da avaliação de instituição é proporcionar as informações necessárias para 

a melhoria das funções que as IES são responsáveis como também o aperfeiçoamento da 

própria natureza destas instituições. Este fato ocorre através de metodologias que contribuam 
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para a consolidação de uma cultura acadêmica emancipadora, respeitando a diversidade 

institucional e as especificidades regionais e locais em diálogo com as demandas globais. 

As informações produzidas pelos processos avaliativos vão possibilitar um juízo de 

valor sobre as questões focos da avaliação e outras que emergem. Contudo, o valor que 

pretende emitir e, conseqüentemente, os objetivos que se quer chegar não podem se limitar às 

exigências efêmeras do mercado, mas sim ter como norte as necessidades humanizadoras da 

sociedade em sua amplitude e complexidade. Por conta dessa questão Ristoff faz a seguinte 

indagação: “O que seria da grande maioria das áreas humanas e das ciências básicas se o seu 

valor fosse medido exclusivamente pelo valor de mercado?” (2003, p. 22). 

A avaliação de instituição não é a simples coleta de dados, levantamento de opiniões, 

preenchimento de formulários, exames finalísticos a exemplo do Provão. Assim, Não é 

compreendida como um mecanismo de mensuração, de classificação e de ranqueamento das 

instituições, pois “diferentemente da medição, a avaliação é um processo que carrega em si 

um grande potencial pedagógico. Avaliar é, em última instância, um processo de busca da 

melhoria” (DIAS SOBRINHO, 2002a, p. 133). Um dos elementos fundamentais da natureza 

da Avaliação Formativa Reguladora é a intencionalidade de aproximação permanente de si e 

do objeto avaliado da qualidade social negociada nos meandros das IES. 

Desta maneira, avaliar, na perspectiva educacional, sempre está ligada à mudança e à 

qualidade. Mudança na perspectiva de aprimoramento dos valores, dos hábitos, dos costumes 

constituintes das práticas cotidianas que movem as IES. Qualidade social porque tais 

mudanças precisam ter como referência as necessidades amplas da comunidade interna e 

externa, local e global e não somente os imperativos do mercado. 

A Avaliação Formativa Reguladora lança mão de procedimentos quantitativos, e fará 

discussões acerca dos instrumentos de coleta de dados. Só que, por sua natureza educativa, 

considera a prevalecência de procedimentos qualitativos que gerem informações que possam 

ser transformadas em sentidos desveladores das práticas institucionais. E por seu caráter 

regulativo impulsionador de mudanças, promove uma discussão técnica submissa à ética, aos 

valores humanizantes, ampliadores da capacidade pedagógica e humanizadora tanto dos 

processos avaliativos como das ações das IES. 

A natureza da avaliação de instituição se consolida na relação intrínseca entre quatro 

elementos estruturais: a dialogicidade, a participação, a educatividade e a emancipação. Esses 

elementos em si e em relação dão sentido à concepção e aos processos avaliativos de caráter 

educacional, indo além da perspectiva economicista e mercadológica da avaliação e da 

educação. 
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A avaliação ao ser dialógica necessita escutar e considerar os vários sujeitos da 

comunidade institucional na intenção de respeitar os diversos interesses que habitam as IES 

em processos de negociações e de construção de consensos possíveis e temporários. A 

dialogicidade visa garantir também o respeito à multiculturalidade existente e constituinte das 

tramas que compõem o cenário acadêmico. 

Participativa porque seu sucesso e sua transparência dependem do grau de adesão 

daqueles(as) que a vivenciam, quanto maior for a inserção dos sujeitos na construção e na 

implementação dos processos avaliativos maior a possibilidade de aproximação das 

especificidades das diversas funções institucionais como também da totalidade e da 

complexidade que constituem a natureza das IES. A adesão não se caracteriza por um 

processo burocrático, ela depende do aprofundamento do diálogo que se processa na 

comunidade acadêmica que Santos (1997) denomina de comunidade interpretativa. 

Educativa pela exigência de que sua elaboração e efetivação se dêem por meios de 

procedimentos que eduquem os indivíduos na construção de cultura avaliativa e de “sujeito 

pedagógico democrático” (TORRES, 2001, p. 23). Para tanto é fundamental considerar que a 

relação e a construção da cidadania e da democracia é um imperativo da dinâmica 

institucional das IES e uma produção social e histórica. Isto depende de processos educativos 

culturais que alimentem identidades que consigam ler-se no mundo enquanto sujeitos 

históricos dotados da capacidade de construir cultura e transformar a realidade social. 

Assim, os processos avaliativos também necessitam tornar-se educativos, 

impulsionadores para o exercício da cidadania e da democracia, conseqüentemente, 

incentivadores da semeadura da constituição de sujeitos pedagógicos democráticos. A 

essencialidade democrática e cidadã do sujeito é uma construção existencial e pedagógica, e 

não uma herança biológica ou transcendental, por isso faz parte de uma dinâmica de 

aprendizagens que os procedimentos da avaliação podem contribuir para o desenvolvimento e 

para o aperfeiçoamento no seio das IES. Os graus de democracia das instituições e de 

cidadania dos sujeitos membros da comunidade acadêmica dependem, em grande parte, de 

processos educativos, entre eles os de caráter avaliativo. 

A avaliação de IES sendo compreendida como processos de formação humana, 

profissional e cidadã colabora, a partir do diálogo, da participação e da educatividade para a 

emancipação pessoal e institucional. A Avaliação Formativa Reguladora firma-se no resgate 

da promessa de emancipação divulgada pela modernidade e por ela esquecida. 
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4.5 Princípios da Avaliação Educacional de IES 

 

Os princípios da Avaliação de Instituição, na perspectiva que optamos, assumem um 

papel de orientadores para a construção de práticas avaliativas. É fundamental um conjunto de 

pressupostos, de referências e de princípios para que as IES tomem como base na construção 

de sua dinâmica avaliativa.  

Para nosso trabalho definimos princípios estruturante e procedimentais. Enquanto o 

primeiro diz respeito à natureza da avaliação, a sua constituição epistemológica e política; os 

segundos referem-se à materialização dos processos avaliativos. 

 

4.5.1 Princípios Estruturantes 

O princípio fundante da Avaliação Educacional de qualquer natureza ou modalidade é 

a busca da qualidade social dos processos avaliativos. Sua intencionalidade é o 

aperfeiçoamento qualitativo das identidades pessoais e coletivas e das culturas institucionais 

das IES. Por conseguinte, de suas produções em vista das demandas sociais da comunidade 

acadêmica e da sociedade como um todo. 

Nessa ótica, a avaliação também é meio que contribui para a elaboração participativa e 

fundamentada do projeto político-pedagógico das IES no caminho de resistência aos 

imperativos das forças neoliberais. Torna-se um dispositivo importante para a consolidação da 

natureza pública das IES sejam privadas ou estatais quando assume o papel “de ser um 

instrumento para o aprimoramento da gestão acadêmica e administrativa, tanto das 

instituições quanto dos sistemas educacionais, com vista à melhoria da qualidade e da sua 

relevância social” (BELLONI, 2000, p. 40). 

O segundo princípio é a avaliação de instituição como orientação para a construção e a 

consolidação da comunidade acadêmica nas IES ao subsidiar, em seus seios, debates a partir 

das informações coletadas e tratadas. 

Ser impulsionadora da comunidade encarnada das IES é um imperativo de qualquer 

processo avaliativo de instituição, fundado numa perspectiva crítica. Nesta dinâmica, a 

avaliação favorece a consolidação de redes de informações, de valores, de crenças, de hábitos, 

de atitudes e de produções de sentido para afirmar os sujeitos na sua individualidade e na sua 

intersubjetividade institucional. Nesse prisma, as práticas avaliativas vão se tornando um dos 

mais importantes dispositivos de consolidação e de reconstrução da cultura acadêmica a partir 

da desconstrução e da reelaboração das culturas pessoais e coletivas. 
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Por isso que a avaliação de instituição tem como outro princípio ser “patrimônio 

cultural e prática inalienável da comunidade acadêmica e das instituições públicas da área a 

quem cabe definir essencialmente os princípios, métodos, objetivos e critérios” (DIAS 

SOBRINHO, 2000c, p. 78). Assim, contribui para a garantia da titularidade das IES na 

elaboração e na implementação dos processos avaliativos, principalmente sendo estas 

instituições produtoras de conhecimento e de valores, cabe a elas também a pesquisa e a 

produção de saberes sobre as concepções e as práticas avaliativas de instituição, tornando-se 

sujeito e objeto de sua ação investigativa e avaliativa. 

As práticas avaliativas respeitam critérios como qualidade científica, relevância social, 

eqüidade e pertinência (DIAS SOBRINHO, 1999). Intencionar a titularidade das IES nos 

processos de avaliação de instituição exige uma postura que dialogue com esses critérios para 

que se garanta a validade acadêmica e social tanto das dinâmicas avaliativas como das 

funções que as IES assumem. 

 

4.5.2 Princípios Procedimentais 

Baseando-nos em estudos de Ristoff (1999, 2000) sobre a Avaliação Educacional de 

IES, em particular, acerca do Programa de Avaliação Institucional das Universidades 

Brasileiras (Paiub), destacamos os seguintes princípios: globalidade; comparabilidade; 

respeito à identidade institucional; não premiação ou punição; legitimidade e continuidade. 

O princípio da globalidade parte da premissa que “é necessário avaliarmos a 

instituição não só a partir de uma de suas atividades” (RISTOFF, 1999, p. 52). Segundo 

Cronbach (1982), avalia-se para compreender o objeto avaliado na intenção de tomar decisões 

mais pertinentes para se alcançar à qualidade esperada. Nessa perspectiva, justifica-se a 

necessidade de uma avaliação processual, diversificada e multidimensional que se insira na 

globalidade das IES. 

Ristoff (1999) afirma que a globalidade enquanto princípio consolida o caráter 

institucional da avaliação, mas o mesmo autor chama a atenção para duas questões. Primeiro, 

que é preciso começar a avaliação por alguns aspectos da instituição, não contemplando uma 

globalização virtual sem dar início ao processo avaliativo. O importante é ter um projeto 

avaliativo socialmente discutido que vise e priorize processualmente a globalidade. Segundo é 

que não se pode negar a existência de avaliações de alguns setores das IES, o desafio é 

incorporá-las a um projeto institucional avaliativo mais amplo. 
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Este princípio nos impede de absolutizar resultados de avaliações pontuais, 

fragmentadas e isoladas que se processam no seio das IES. Tais avaliações tendem a 

obscurecer em vez de esclarecer os sentidos que permeiam as práticas acadêmicas. Elas estão 

na maioria das vezes em função do atendimento dos interesses externos e alienígenas da 

Educação Superior. 

O princípio da comparabilidade tem um caráter qualitativo-interpretativo ao frisar a 

necessidade de se desenvolver um “linguajar comum dentro da universidade [e outras IES] e 

entre as universidades” (RISTOFF, 1999, p. 53). Este princípio visa a garantia de uma 

aproximação do entendimento dos conceitos básicos constitutivos das IES (pesquisa, 

extensão, ensino, aprendizagem, produção acadêmica, evasão, entre outros) e dos 

estruturantes e dos procedimentos da avaliação nas IES e entre elas. 

O objetivo não é a homogeneização dos processos avaliativos e nem o ranqueamento 

das IES, a comparabilidade qualitativa interpretativa visa o sentido tanto dos processos como 

dos resultados avaliativos. Sentido este que possa ser uma referência de comparação para se 

compreender as dinâmicas acadêmicas e tecer ações globais e locais de melhoria da qualidade 

institucional. 

Por isso, um dos princípios é a não punição ou premiação. Haja vista que a Avaliação 

Educacional de IES tem entre suas dimensões, a pedagógica. Por isso os resultados da 

avaliação não são utilizados para procedimentos excludentes que, em vez de incluir os 

sujeitos pessoais e institucionais, marginalizam-no. 

Esse princípio leva para além da lógica do autoritarismo pedagógico e político, 

aproximando-nos de um processo avaliativo que conduza à auto-crítica, ao debate interno nas 

comunidades acadêmicas, possibilitando uma maior adesão pessoal e institucional das IES às 

políticas de avaliação sistêmicas. E quanto maior for o grau de adesão maior a legitimidade 

dos processos avaliativos e melhor será a utilização dos seus resultados. Esse fato terá mais 

chance de ocorrer, por um lado, se a avaliação de instituição não estiver atrelada às dinâmicas 

de culpabilidade, aos sentimentos depreciativos, a lógica do castigo, à execração pública 

como ocorreu com a lista dos improdutivos do Goldemberg; por outro, se os processos 

avaliativos estiverem filiados à lógica da responsabilização e do compromisso, do 

comprometimento da comunidade acadêmica com a busca e a efetivação da qualidade social 

das funções que a Educação Superior assume enquanto espaço público, seja privado ou 

estatal. 

O princípio da adesão voluntária parte do entendimento que as IES precisam 

compreender a avaliação como uma necessidade institucional para o aperfeiçoamento de seus 
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papéis e de sua cultura institucional. Por isso, as políticas de avaliação têm um caráter maior 

de convencimento do que de imposição. 

De acordo com Ristoff, o princípio da legitimidade tem duas dimensões: política e 

técnica. Política devido ao processo de adesão voluntária às dinâmicas de convencimento, 

tendo como referência a não punição ou a premiação. Enquanto a técnica se expressa 

 

(1) numa metodologia capaz de garantir a construção de indicadores 
adequados, acompanhados de uma abordagem analítico-interpretativa capaz 
de dar significado às informações; e (2) na construção de informações 
fidedignas, em espaço de tempo capaz de ser absorvido pela comunidade 
universitária (1999, p. 61). 

 

O mesmo autor coloca a necessidade de discutirmos a questão técnica considerando os 

riscos do quantitativismo, do utilitarismo e do imediatismo. A questão técnica é importante, 

mas está em função da ética. Os índices que podem ser produzidos nos processos avaliativos 

têm um significado qualitativo, interpretados a luz do projeto político-pedagógico 

institucional e das demandas sociais emergentes no dado momento e espaço histórico. 

Na perspectiva da superação do que está posto, as IES não restringem sua avaliação ao 

imediatismo e ao utilitarismo, à lógica dos resultados, às pressões redutoras do mercado se 

referendando em um prisma meramente empresarial. A técnica é eficiente sim, mas para 

alimentar a reflexão sobre as questões fundamentais para aprimorar os processos construtores 

da cultura institucional e dos serviços prestados à comunidade. 

O princípio da continuidade visa consolidar a avaliação como uma prática 

institucionalizada das IES, superando as ações avaliativas eventuais e fragmentadas. A 

avaliação ao ser processual permite que haja comparação da evolução ou não das informações 

de um determinado tempo-espaço com outros e quais os sentidos das possíveis mudanças Em 

outras palavras, a continuidade é um elemento importante para a construção de uma cultura 

avaliativa e para a compreensão e a conservação-transformação das culturas institucionais e 

pessoais das IES. 

 

4.6 Características da Avaliação Educacional de IES 

 

Seguindo a lógica que estamos trabalhando, a Avaliação Educacional de IES possui 

cinco características básicas: intencionalidade educativa; fonte de significação; ser negociada; 

processual; diversificada e articuladora. 
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A razão de ser da avaliação é se constituir em espaço de formação, impulsionadora de 

aprendizagens que conduzam à construção de identidades críticas, reflexivas e propositivas, 

de tomada de consciência pessoal e institucional. Álvarez Méndez destaca que “avaliar para 

conhecer, avaliar para aprender: são as razões formativas da avaliação educativa” (2002, p. 

62), isto é, a ação avaliativa é um esforço de compreensão, de desvelamento, tornando-se, 

portanto, espaço e tempo educativo ou como afirma Dias Sobrinho, “os processos de 

avaliação educativa são construtivos, proativos, antropológicos e obviamente pedagógicos” 

(2000a, p. 78). 

Para poder assumir-se como fonte de sentido e produzir significados legítimos e 

proporcionar aprendizagens e tomada de consciência, é fundamental reunir o máximo dos 

segmentos que compõem a comunidade acadêmica para discutir a compreensão e os rumos da 

avaliação. Tanto para democratizar o próprio processo avaliativo como para aprimorar as 

dinâmicas e as instâncias de poder das IES. A negociação, nesse caso, é uma prática de 

aprendizagem social alimentada pelas mediações e tensões constituintes da comunidade 

acadêmica. 

O trabalho de negociação é fundamental para se discutir as intencionalidades do 

processo avaliativo, torná-las visíveis à comunidade. Essa postura busca contribuir para a 

adesão dos sujeitos da comunidade acadêmica nos processos avaliativos e nas demais 

atividades da vivência nas IES. A pluralidade dos sujeitos e das funções internas e externas 

das IES exige o aprofundamento das estratégias e dos momentos de negociação para que a 

participação dos agentes tenha um sentido de responsabilidade social e legitimidade política. 

A avaliação como um elemento da cultura institucional dos espaços educativos 

superiores, não pode se restringir aos resultados pontuais, de produto. Ela é uma dinâmica que 

perpassa o cotidiano institucional e pessoal das universidades e das faculdades não apenas 

para constatar, mas, principalmente, para proporcionar transformações necessárias, como diz 

Álvarez Méndez (2002), de chegar a tempo de viabilizar ações adequadas para corrigir e 

aperfeiçoar o que for necessário. 

Ao ser processual a avaliação adentra nas entranhas da complexidade das IES, 

trazendo a tona contradições, assimetrias, acertos e desvios. Contudo, ser processual não é 

somente aplicar instrumentos avaliativos em momentos e espaços diferentes da vida 

acadêmica. O processo avaliativo tem uma natureza educativa, democrática e não de 

fiscalização e controle. Ser processual favorece os ajustes, as regulações importantes para a 

busca da qualidade, de se aproximar dos objetivos previstos e emergidos. 
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Como uma das intencionalidades do processo avaliativo é proporcionar o máximo de 

informações acerca do objeto avaliado para uma melhor compreensão das relações entre as 

partes para se aproximar da totalidade e da complexidade institucional das IES, é importante 

que a avaliação seja diversificada. Quanto maior o número de procedimentos e de 

instrumentos avaliativos, maior serão os tipos de informações coletadas favorecendo à 

produção de sentidos para interpretar a cultura acadêmica, possibilitando fazer o juízo de 

valor. 

A diversidade de instrumento e de modalidade avaliativa (interna e externa) amplifica 

a possibilidade de adentrar na rotina acadêmica, pedagógica administrativa e burocrática das 

IES. Isto ocorre na articulação entre os vários instrumentos, as modalidades e os momentos da 

avaliação, constituindo uma rede avaliativa que tem como meta a melhoria da qualidade 

social da natureza e das funções das IES. 

As modalidades de avaliação possuem um papel complementar e confrontativo. O 

primeiro porque as informações da avaliação interna podem ser complementadas pelas 

informações que a externa produzir. A segunda na perspectiva da possibilidade de confrontar 

as informações, principalmente, na intenção de desvelar conflitos velados e protegidos pela 

comunidade interna, como também apontar distanciamentos e desvios das avaliações 

externas. 

Cada etapa e modalidade da avaliação têm suas especificidades, mas o ganho 

qualitativo delas é a possibilidade de articulá-las na busca da integralidade avaliativa e 

institucional. Contudo, a articulação só é viável quando sabemos as funções específicas de sua 

diversidade, como apresentamos no quadro nº 10. 
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MODALIDADES DE AVALIAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 
QUADRO 10 

Avaliação Interna 

“sensibilização da comunidade, trabalho de convencimento que 
produza adesão, voluntária e ampla, a constituição dos agentes 
dotados de função pública, do objetivo, dos critérios e da 
metodologia, conjuntamente, o conseqüente levantamento e seleção 
de dados e informações úteis e relevantes, a produção de 
indicadores, em processos de auto e de heteroavaliação” (DIAS 
SOBRINHO, 2000a p. 106). 

Avaliação Externa 

“apresenta enfoques distintos que são estimulantes para proporcionar 
linhas de inovação e, também, refletir [e confrontar] as expectativas 
e pontos de vista de setores sobre a relevância e o impacto social do 
objeto avaliado” (FLORES et al. Apud FREITAS e SILVEIRA, 
1997, p. 24). 

Reavaliação 

“os juízos de valor da comunidade externa são apresentados à 
universidade e, então, inicia-se um momento de (...) meta-avaliação 
enquanto avaliação do processo. O conjunto de apreciações críticas, 
juízos de valor, recomendações e o próprio processo são novamente 
avaliados pela comunidade interna, sendo que os aspectos mais 
importantes e socialmente aceitos passam a fazer parte das 
preocupações e ações da instituição, fazendo transição para um novo 
ciclo de avaliação” (DIAS SOBRINHO, 2000a, p. 106). 

 
A avaliação externa é realizada por membros da comunidade científica de outras 

instituições que possuem reconhecimento na área e representantes da sociedade civil 

organizada. As comissões de avaliação externa precisam manter coerência com os objetivos 

da avaliação interna. Esta postura incentiva a construção de uma rede avaliativa de produção 

de sentido e de diálogo em torno das questões fundamentais para o amadurecimento político e 

acadêmico das IES. 

A auto-avaliação favorece o “desenvolvimento de uma consciência emancipadora 

[que] implica basicamente a obtenção de uma maior autonomia (...) dos acadêmicos” 

(CONTERA, 2002, p. 130) e da instituição. O adentrar no cotidiano institucional das IES por 

seus sujeitos, através de processos avaliativos, ajuda a compreender suas limitações e 

potencialidades em função da qualidade pedagógica e social que se pretende atingir. 

Contudo, a autonomia acadêmica institucional não depende exclusivamente da auto-

avaliação em si, mas, sobretudo, segundo Contera, do “grau de organização e consciência dos 

coletivos docentes” (Ibid. p. 130) e dos demais membros da comunidade. Isto significa que a 

qualidade social e o comprometimento político dos sujeitos da localidade são fatores 

importantes e decisivos tanto para a efetivação e o aperfeiçoamento dos processos de auto-

avaliação como da construção de autonomia institucional para criar possibilidades de 

mudança. 
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Para o desenvolvimento da auto-avaliação é fundamental um “clima institucional, 

existência de culturas acadêmicas colaborativas e dispostas ao debate e à confrontação de 

idéias, assim como matrizes institucionais democráticas e participativas e uma percepção forte 

da necessidade de mudanças” (Ibid. p. 131). 

Assim, as modalidades de avaliação dinamizam processos de complementação e de 

confrontação compondo e intensificando movimentos dialógicos, de retro-alimentação tanto 

da avaliação como das práticas vividas no cotidiano institucional das IES. 

Cada modalidade avaliativa vai constituir-se de etapas, compondo um desenho 

sistemático de ações e de intenções, consubstanciando metodologias de avaliação institucional 

que podem se materializar nas seguintes fases: diagnóstica (planejamento), reguladora 

(gestão-implementação) e somativa (produto), como podemos observar na figura nº 14. 

 

As etapas da avaliação de instituição (A, B e C) são orientadas por dois tipos de 

objetivos e de critérios: os gerais previstos e emergidos e os específicos. Tais objetivos e 

critérios alimentam-se e ressignificam-se mutuamente nutrindo cada etapa avaliativa, criando 

elos entre elas, dando um fluxo dinâmico não-linear, pois as etapas são constituídas de 

intersecções, de continuidades, de descontinuidades, de transformações e de conservações. 

Cada etapa possui suas especificidades: a diagnóstica/prognóstica foca a análise do 

contexto (culturas pessoais e institucionais) e dos insumos em vista do planejamento 

aproximativo e contextualizada; a reguladora visa os insumos, os processos e resultados 

parciais em referência à gestão e à implementação das ações planejadas; a somativa observa 

os resultados em vista de um novo planejamento. Desta maneira, cria-se um ciclo avaliativo 

que alimenta a cultura avaliativa e institucional, onde cada etapa da avaliação se constitui de 

elos avaliativos e não de momentos estanques em si mesmos. 

Avaliação 
Diagnóstica/Prognóstica 

Planejamento 
A 

Objetivos e critérios 
específicos 

Avaliação Reguladora 
(gestão-implementação) 

B 
Objetivos e critérios 

específicos 

 

Avaliação Somativa 
(produto) 

C 
Objetivos e critérios 

específicos 

 

Objetivos e critérios 
específicos 

 

OBJETIVOS E CRITÉRIO GERAIS 
PREVISTOS E EMERGIDOS 

Figura 14 
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Não há um modelo e nem um movimento avaliativo único e uniforme, como afirma 

Dias Sobrinho, “não há, portanto, um modelo de avaliação pronto para o uso geral e 

indiscriminado, como se houvesse uma forma única de instituição e como se o que se 

pretende avaliar fosse sempre e em todo lugar uma só e a mesma coisa” (1997, p. 73). A 

titularização das IES no processo avaliativo implica também na capacidade de elaborar e de 

gestar a sua avaliação em diálogo com as avaliações externas. 

Para que a avaliação de instituição possa aproximar-se dessa compreensão e dessa 

dinâmica Yarzábal destaca 

 

conclusões e propostas para a elaboração de um plano de ação regional: (i) a 
necessidade de criar uma cultura de auto-avaliação que se fundamente nos 
objetivos e nos deveres das instituições acadêmicas e que comprometa os 
seus estamentos; (ii) fazer o auto-exame da educação superior uma 
disciplina curricular, dirigida a toda a comunidade acadêmica, de tal forma 
que o conhecer e o aprender a educação superior alimente o compromisso 
com o seu melhoramento; (iii) estabelecer parâmetros comuns de avaliação 
externa dos programas de pós-graduação, de aceitação internacional; e (iv) 
incorporar especialistas de diversos países nos processos de avaliação 
externa (2002, p. 129). 

 

Essas preocupações demonstram a importância da avaliação no atual cenário mundial, 

regional e local. Mas ainda, impele as IES de serem autores e atores dos processos avaliativos 

em diálogo com os processos de avaliação externa de natureza ampla e internacional85. 

Assim, a avaliação de instituição passa a ser incorporada nas políticas públicas dos 

Estados como um elemento fundamental do sistema educativo e nas políticas internas da IES 

como estratégia imprescindível do desenvolvimento de acompanhamento da qualidade de 

suas ações. 

                                                
85 Por mais que haja pressões internacionais sobre os rumos das universidades através, principalmente, de 

processos avaliativos de caráter quantitativo, classificatório e excludente, Berger (2004) chama a atenção para 
um fenômeno chamado de “adaptação criativa. Mesmo com a hegemonia do pensamento neoliberal nas 
políticas educacionais em nível mundial, sob a chancela da centralidade internacional, a globalização destas 
políticas não se dá de forma linear e uniforme, há contradições assimétricas onde a imposição de influências 
globais também pode levar a uma revitalização de formas culturais nativas” (Ibid. p. 21). A própria exigência 
de haver um sistema nacional com parâmetros internacionais de avaliação institucional, abre a discussão no 
interior das universidades sobre a validade e a pertinência de tal processo e a necessidade de se construir a 
condição de titularização do processo avaliativo nas IES. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE – DO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E DAS 

POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO ÀS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DAS IES 

 
 
 



 

 

 

 

CAPÍTULO 5 REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL NOS 

ANOS 90: EXPANSÃO, DIFERENCIAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO 

 

 

Os anos 90 no Brasil foram marcados por mudanças profundas na administração 

política do Estado brasileiro e na economia do mercado nacional. Essas transformações 

tiveram fortes repercussões na organização e no cotidiano das IES, principalmente por conta 

da necessidade tanto do Estado como do mercado de um novo perfil de universidade e das 

demais instituições de Educação Superior, impondo-lhes uma identidade mais performática, 

flexível e empreendedora independente de ser pública ou privada. 

Como uma onda, as transformações vieram numa velocidade surpreendente, 

produzindo reações em cadeia. Primeiro foi a migração do paradigma de produção fordista 

para o flexível mundializado (toyotismo); segundo a publicizada defesa da diminuição do 

Estado, ou melhor dizendo, a redefinição de sua identidade e de suas funções; terceiro o 

centramento do poder executivo na administração do Estado se valendo de medidas 

provisórias, tomando como critério para tais mudanças a desestabilização dos direitos sociais 

da população, transformando-os em mercadorias; quarto a transformação do “saber como bem 

coletivo para bem particular/privado que conduz ao conceito de mercantilização do saber e da 

educação” (SILVA JR.; SGUISSARDI, 2001, pp. 19-20); quinto o processo de difamação dos 

serviços públicos em favor do setor privado; sexto a condução do financiamento da pesquisa 

para o mercado, escamoteando os riscos de restringir a pesquisa aos interesses imediatos e 

excludentes da economia neoliberal; sétimo a subserviência do poder executivo brasileiro, 

principalmente o Ministério da Educação e do Ministério de Administração e da Reforma do 

Estado às orientações das forças centrais internacionais; oitavo a submissão do Ministério da 

Educação ao Ministério de Administração e Reforma Administrativa (Ibid. 2001). 

A reforma do Estado e de suas instituições passava a ser a tábua de salvação da 

sociedade. Por isso que o discurso do governo da época afirmava: 

 

São inadiáveis: (1) o ajustamento fiscal duradouro; (2) reformas econômicas 
orientadas para o mercado, que, acompanhadas de uma política industrial e 
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tecnológica, garantam a concorrência interna e cria as condições para o 
enfrentamento da competição internacional; (3) a reforma da previdência 
social; (4) a inovação dos instrumentos de políticas sociais, proporcionando 
maior abrangência e promovendo melhor qualidade para os serviços sociais; 
(5) a reforma do aparelho do Estado, com vista a aumentar a “governança”, 
ou seja, sua capacidade de implementar de forma eficiente políticas públicas 
de maneira conjugada com a sociedade (BRASIL, 1997, pp. 08-09). 

 

É nesse contexto que emergem as políticas públicas para a Educação Superior de víeis 

privatista e mercantilizadora86. Privatista pelo o avanço das instituições de Educação Superior 

pelo setor privado e estagnação do setor público; mercatilizadora por impor um modelo de 

administração empresarial a partir do paradigma de produção e consumo flexível. 

Vale ressaltar que as políticas reordenadoras de viés neoliberal (privatista) da 

Educação Superior espalharam-se na América Latina. Como frisa Gómez, para enfrentar as 

demandas da sociedade por mais vagas nas IES o caminho adotado foi “a través de la 

liberalización del mercado de los estudios superiores, al permitir a la iniciativa privada 

ampliar su participación en el sector” (2002, p. 60). 

Os anos 90, assim, são marcados pela reforma do Estado e tal reforma tinha como 

princípios a sua flexibilização e a sua descentralização (PEREIRA, 1995). O primeiro 

princípio favorece a criação de entidades e ações de várias naturezas dentro do Estado, por 

exemplo, “o núcleo estratégico do Estado, as atividades exclusivas do Estado, os serviços 

não-exclusivos ou competitivos e produção de bens e serviços para o mercado” (Ibid. 1995). 

Para o sucesso do projeto de Reforma do Estado brasileiro, sob as orientações 

internacionais, era preciso uma dinâmica de propagação da ineficiência do Estado e colocar 

em evidência a chamada eficiência do setor privado. Assim, além de fazer com que as IES 

adotassem uma nova lógica administrativa, era preciso também ampliar o oferecimento do 

serviço de Educação Superior via o setor privado que, em si, já era “eficiente”. 

O modelo de universidade brasileira, na lógica do então ministro Bresser Pereira, não 

favorecia a agilidade do Sistema Educacional Superior. Manter a relação ensino pesquisa e 

extensão como princípio da universidade significava enrijecê-la, dificultar o seu avanço e, por 

conseguinte, da própria nação. Com o discurso da publicização dos serviços públicos, a 

proposta do governo da época foi que as universidades públicas passassem a ser do setor 

                                                
86 A reforma da Educação Superior na América Latina, segundo Naidorf, “se origina en el sector económico a 

partir de la codificación mercantil del conocimiento de la mano de las recomendaciones de los organismos 
internacionales” (2005, p. 104). 
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público não-estatal87. Isso seria possível através da autonomia financeira das IES públicas, ou 

seja, seriam responsáveis por captar seus próprios recursos para sua manutenção e 

investimento. Criar-se-ia, então, uma instituição mista: organização pública não-estatal de 

direito privado, podendo, desta forma, participar do orçamento da união, mas sendo sempre 

estimulada a procurar seus recursos no setor privado. Pretendia-se, assim, que a universidade 

pública se tornasse uma entidade de direito privado sem fins lucrativos. 

Apesar de o Estado flexibilizar a natureza das universidades públicas, incentivando-as 

a buscar recursos no setor privado, não abriu mão do seu controle, mantendo-o ainda através 

de contrato de gestão selado com o poder executivo para participar da dotação orçamentária. 

Isto fazia com que a universidade mantivesse o vínculo precário com o Estado, mesmo este se 

distanciando da sua manutenção, retinha o poder de definir e de intervir nas suas funções. 

A Reforma propunha a migração de um Estado patrimonialista e burocrático para um 

modelo gerencial, que, com o passar do tempo das políticas implementadas ou impostas, 

aproximava-se mais de um modelo controlador. Este Estado vem utilizando a avaliação de 

instituição de desempenho funcional como principal mecanismo de controle identitário sobre 

as IES, em especial, as Instituições Federais de Educação Superior (IFES). 

Nesse contexto de reestruturação imposta às universidades públicas em especial, uma 

preocupação é saber 

 

como reagem os principais atores/interlocutores envolvidos pelas estratégias 
e ações oficiais de reforma, vinculados aos setores público e privado? (...) 
como tendem a configurar-se os setores público e privado diante da 
continuidade dessas políticas públicas para a educação? (SILVA JR., 
SGUISSARDI, 2001, p. 18). 

 

O processo de ressignificação das IES vem tendo como um dos elementos centrais a 

redenominação da autonomia universitária garantida na Constituição Brasileira no seu Artigo 

20788. Para o governo de FHC, autonomia representava o “afastamento do Estado da 

manutenção exclusiva e prioritária das IES oficiais (...) restando-lhes a necessidade de busca 

de recursos financeiros complementares junto à iniciativa privada” (SILVA JR.; 

SGUISSARDI, 2001, p. 16).  Este governo cria as condições para uma nova lógica de 

                                                
87 Segundo o ministro da época Bresser Pereira, “permitir e incentivar a publicização, ou seja, a produção não 

lucrativa pela sociedade de bens e serviços públicos não exclusivos do Estado. Com efeito, a crescente 
absorção de atividades sociais pelo denominado terceiro setor (de serviços não-lucrativos)” (BRASIL, 1997, p. 
07). 

88 “As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão e patrimonial e 
obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. 
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Educação Superior, buscando reconfigurar a natureza, principalmente, das universidades 

públicas, aproximando-as do ideário do mercado e de suas exigências. 

 

5.1 Expansão do Sistema Educacional Superior: a construção do mercado de educação 

para a formação de professores(as) 

 

A partir dos anúncios da urgência de mudanças no sistema educacional e, mais 

precisamente, no sistema de Educação Superior, a LDB/96 representa um marco legal do 

início das transformações, com uma ênfase significativa em três elementos: mecanismos de 

“avaliação” sistêmica, reforma dos espaços formadores de professores(as) e redefinição da 

gestão e do financiamento das IES. 

A Lei abriu o caminho para a reestruturação do sistema educacional superior, 

representando uma nova regulamentação através de um processo gradual de 

desregulamentação para a emergência de um novo sistema marcado pela sua diferenciação e 

diversificação e pelo avanço do setor privado. 

A reorganização dessas instituições na lógica da diferenciação, da diversificação e da 

privatização teve como dispositivo legal o Decreto 2.306/97 que no seu Art. 8º classifica as 

IES em: universidade, centro universitário, faculdades integradas, faculdades e institutos 

superiores de educação ou escolas superiores89. 

Um fato importante que este Decreto apresenta, entre outros, é o surgimento dos 

centros universitários. Para Cunha, estas instituições “ocupam o lugar, no discurso oficial, da 

‘universidade do ensino’” (2004, p. 807). 

Podemos refletir sobre o significado dos centros universitários em duas direções: uma 

política e outra epistemológica. A política foi a decisão do governo federal da época de 

investir na dimensão do ensino na Educação Superior, o que pode ser conferido pela expansão 

das faculdades integradas e isoladas como na decisão de flexibilizar a universidade, criando 

uma de pesquisa e outra de ensino. 

A epistemologia que orientou o caminho da reforma da Educação Superior 

implementada pelo governo FHC, centrou m ais as IES para a reprodução do conhecimento e 

da informação do que para a produção de novos saberes. Podemos verificar esta centralização 

                                                
89 Nesse processo de nova organização e hierarquização da Educação Superior, fica reservado aos institutos 

superiores de educação a incumbência de formar professores(as). Não cabendo mais a universidade o 
compromisso e a responsabilidade com a formação inicial e continuada de professores(as) para a Educação 
Básica. 
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no ensino a partir da organização da Educação Superior que, em 2003, estava distribuída 

conforme o quadro nº 11. 

NÚMERO E PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES, POR ORGANIZAÇÃO 
ACADÊMICA 
BRASIL – 2003 

QUADRO 11 

 
Instituições 

 

 
Número 

 
% 

Universidades 163 8,8 
Centros Universitários 81 4,3 
Faculdades Integradas 119 6,4 

Faculdades, Escolas e Institutos 1.403 75,5 
Centros de Educação 

Tecnológicos 
93 5,0 

Total 1.859 100,0 
Fonte: Deas/INEP/MEC 

Nessa organização das IES, as universidades não são os espaços predominantes, ao 

contrário, as instituições de caráter isolado que têm o ensino como principal missão é 

predominante com 75%. Podemos, assim, supor que a prioridade da Educação Superior e sua 

expansão possuem o ensino como principal alvo. 

Um outro fato importante no que diz respeito à expansão da Educação Superior é o 

aumento significativo dos cursos de licenciatura que passaram de 2.512 em 1991 para 5.880 

em 2002 e o número de matrículas em cursos de formação de professores(as) que teve um 

crescimento de 90% nesse período. Vale ressaltar que em 2002 56,51% dos(as) 

licenciandos(as) se formaram em instituições privadas90. Esse crescimento quantitativo dos 

espaços de formação de professores(as) e de matrículas nas licenciaturas conduz-nos a uma 

análise qualitativa desse aumento. Em outras palavras, é fundamental conhecermos – através 

da pesquisa e da avaliação educacional de instituições – a qualidade social desse aumento, 

principalmente porque ele se processou de maneira mais intensa nas instituições não-públicas 

e não-universitárias91. 

Nesse período, o governo demonstrou uma pressa na construção de uma política 

educacional para a redefinição da natureza e do papel das IES. Para tanto, alegou que há um 

                                                
90 Dados apresentados no documento Estatísticas dos Professores no Brasil, Brasília: Inep e Ministério da 

Educação, 2003. 
91 Estes dados vão demonstrando mudanças no sistema de Educação Superior brasileiro que são mais expressivas 

a partir da LDB/96. Esta Lei favoreceu a “Introdução de uma hierarquização na organização acadêmica das 
instituições de ensino superior [que] trouxe para este campo profundas alterações, de caráter pedagógico e 
administrativo, que afetam os cursos de graduação, sobremodo o curso de pedagogia, com repercussões na 
formação e na prática dos profissionais de educação, em todos os níveis” (AGUIAR, 2002, p. 107). 
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esgotamento do modelo único de Educação Superior baseado na relação entre ensino, 

pesquisa e extensão. Catani e Oliveira descrevem alguns dos argumentos do governo: 

 
• elitização da universidade, ou seja, ausência de equidade ao acesso; 
• baixos percentuais de oferta, no panorama da América Latina, e 

estagnação das matrículas; 
• incapacidade do governo federal de continuar financiando e ampliando 

os recursos das universidades federais; 
• necessidade de racionalização dos gastos nas instituições, em razão da 

despesa por aluno ser extremamente elevada; 
• insistência no modelo unificado de universidade de pesquisa, o que 

torna o sistema inflexível e impede o atendimento à diversidade da 
demanda; 

• baixa produtividade científica e pouca vinculação da pesquisa as 
demandas tecnológicas e do setor produtivo; 

• inércia do sistema diante das transformações da sociedade 
contemporânea; 

• papel equivocado do Estado no financiamento e gerenciamento do 
sistema; 

• autonomia formal das Ifes e dos controles burocráticos excessivos; 
• currículos padronizados e inflexíveis; 
• baixa qualidade de grande parte dos cursos oferecidos (2002, p. 40). 

 

Estes argumentos intencionam abrir caminhos para que ocorra a materialização de 

“um ‘novo’ padrão de modernização e de gerenciamento para o campo universitário, inclusos 

no novo paradigma da produção capitalista e na reforma da administração pública do Estado” 

(CATANI; OLIVEIRA, 2000, p. 63). 

Segundo Seixas, as transformações porque passa a sociedade “atingem 

fundamentalmente as universidades, confrontando-as com verdadeiras crises de identidade” 

(2001, p. 215). Esta situação de crise alinhada com as investidas das políticas públicas de viés 

neoliberal92 é terreno fértil para ressignificação das identidades dos ambientes de formação 

em nível superior e de sua relação ou papel com a sociedade. 

O conjunto de medidas do governo federal em consonância com as orientações dos 

organismos internacionais vêm promovendo, entre outras coisas, a mercantilização e 

privatização dos sistemas educativos (SEIXAS, 2001) e a mercadorização da Educação 

Superior. Os dois primeiros fenômenos se manifestam de várias maneiras, entre as quais: 

                                                
92 De acordo com Catani e Oliveira, a relação entre a instalação do novo modelo flexível de produção capitalista 

em consonância com a adoção de políticas de natureza neoliberais “preconizam o mercado como princípio 
fundador, unificador e auto-regulador da sociedade global competitiva” (2002, p. 14). 
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• proliferação de IES particulares93, criando as condições para a construção de mercado 

educacional. Nessa conjuntura, o “Provão” serve para dar aos possíveis “clientes” do 

sistema de Educação Superior o ranking dessas instituições para poderem fazer sua 

escolha, acirrando a competição desse mercado, tornando cada vez mais a educação uma 

mercadoria e não um direito; 

• cortes no financiamento da educação pública, adoção de uma nova forma de gestão 

próxima da administração das empresas particulares, procurando recursos financeiros no 

mercado em troca do oferecimento de cursos que o atenda, tornando-se seu refém, 

comprometendo, portanto, sua autonomia. 

O processo de mercantilização do sistema educacional, de privatização e de 

empresariamento das instituições de Educação Superior94 e de mercadorização da educação 

brasileira pode ser verificado nos seguintes dados: 

• em 1992 41% das matrículas na Educação Superior eram nas instituições públicas, em 

1998 cai para 38%, em 2002 para 30% e 2003 para 29%, as matrículas nas instituições 

privadas pulam de 59% em 1992 para 71% em 200395; 

• em 1994 havia 970.584 matrículas em instituições privadas de Educação Superior, em 

1999 esse número passava para 1.544.622, representando um aumento de 

aproximadamente 59,14%, a expansão não seguiu o mesmo ritmo na rede pública que 

passou de 690.450 matrículas em 1994 para 833.093 em 1999, representando um aumento 

de 20,66%96. 

Em 2003 havia 207 IES públicas que ofereciam 281.163 vagas em cursos presenciais 

via vestibular e 1.652 IES privadas que ofertavam pelo mesmo processo seletivo 1.721.520 

vagas em cursos de mesma natureza97. 

                                                
93 Em 2004 a Secretaria de Educação Superior teve sob sua responsabilidade 54 Instituições Públicas Federais de 

Educação Superior e 1.442 instituições privadas (dados retirados do documento Desafio de educar o Brasil do 
Ministério de Educação, 2004, p. 204). Esses números demonstram a hegemonia da rede privada de Educação 
Superior sobre a pública, constituindo as condições quantitativas da construção do quase mercado de 
Educação Superior. Essa tendência fica evidente quando no “conjunto de 1.859 instituições de educação 
superior, 1.652 são privadas [88,9%]. Este percentual, segundo dados do Word Education Indicators, coloca o 
sistema de educação superior brasileiro entre os mais privatizados do mundo” (BRASIL, 2003a, p. 06). 

94 No que diz respeito a este processo, há uma transformação da natureza institucional das IES, no caso mais 
específico das universidades, estas passam a ser compreendidas como “una empresa corporativa en la industria 
del conocimiento, en búsqueda de la eficiencia como valor central, focalizado hacia la orientación del 
consumidor a través de una adecuada gestión de personal que garantice todo ello” (ARAUJO, 1999, p. 17). 

95 Dados retirados do documento Reforma Universitária: o Brasil precisa desta reforma, Ministério da Educação, 
2004. 

96 Dados retirados dos Resultados do Censo da Educação Superior, INEP, MEC, 2000. 
97 Fonte: MEC/INEP/Deas, 2003. 
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Assim, há uma expansão acelerada do setor privado da Educação Superior98 e um 

relativo decréscimo do setor público99 como podermos observar no quadro nº 12. 

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE INSTITUIÇÕES POR CATEGORIA 
ADMINISTRATIVA BRASIL 1997 – 2003 

QUADRO 12 

 
Ano 

 

 
Pública 

 
∆∆∆∆% 

 
Privada 

 
∆∆∆∆% 

 
Total 

 
∆∆∆∆% 

1997 211 - 689 - 900 - 
1998 209 -0,9 764 10,9 973 8,1 
1999 192 -8,1 905 18,5 1.097 12,7 
2000 176 -8,3 1.004 10,9 1.180 7,6 
2001 183 4,0 1.208 20,3 1.391 17,9 
2002 195 6,6 1.442 19,4 1.637 17,7 
2003 207 6,2 1.652 14,6 1.859 13,6 

Fonte: Deas/INEP/MEC 

Um outro elemento importante para compreendermos a geografia política da expansão 

da Educação Superior é do crescimento do setor privado não se dá através da criação de 

universidade, mas sim de faculdades integradas e isoladas. Enquanto nas instituições públicas, 

apesar de apenas 11,1% das IES do sistema da Educação Superior serem públicas, 38,2% 

destas são universidades. 

Na medida em que a demanda da Educação Superior cresce em razão do aumento do 

atendimento na Educação Básica, não ocorre um crescimento do número de instituição 

pública de Educação Superior, ao contrário, há uma leve diminuição (211 em 1997 para 207 

em 2003). Isto indica que a expansão da Educação Superior ficou sob a responsabilidade do 

setor privado, principalmente das instituições isoladas que representavam em 2003 75,5% das 

instituições desse nível de educação, enquanto as universidades correspondiam a 8,8%100. 

Assim, expansão ocorre em dois movimentos, pela estagnação da educação pública e pelo o 

crescimento significativo da educação privada em instituições isoladas. Conforme verifica se 

no quadro nº 13. 

 

 

                                                
98 Nas últimas duas décadas ocorreu um processo de expansão da Educação Superior na América Latina, tal 

expansão “se explica casi exclusivamente por la liberalización de la enseñanza superior en el segmento 
privado” (GÓMEZ, 2002, p. 59). 

99 O período do governo FHC foi marcado por uma política de restrição à Educação Superior pública “tanto pela 
legislativa, quanto por medidas ostensivas de restrição do crescimento do setor público federal e de incentivo à 
expansão do setor privado; tanto pela negação da autonomia, pelo congelamento salarial, pela redução de 
docentes e de funcionários e pelo drástico corte do financiamento das instituições federais de ensino superior, 
quanto pela adoção de um sistema de avaliação da educação superior contábil e definidor de ranking 
interinstitucional, ao gosto da mídia” (SILVA JR.; SGUISSARDI, 2005, p. 05). 

100 Fonte: MEC/INEP/Deas, 2003. 
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NÚMERO DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, POR 
ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

QUADRO 13 

 
ANO 

 
TOTAL 
GERAL 

 
UNIV. 

 
% 

 
CENT. 
UNIV. 

 
% 

 
FAC. 
INT. 

 
% 

 
FAC. 

ESC/SUP. 
INST. 

 
% 

 
CENT. 
EDUC. 
TEC. 

% 

1997 900 150 16,7 13 1,4 78 8,7 659 73,2 - - 

1998 973 153 15,7 18 1,8 75 7,7 727 74,7 - - 

1999 1.097 156 14,1 39 3,6 74 6,7 813 74,1 16 1,5 

2000 1.180 156 13,2 50 4,2 90 7,6 865 73,3 19 1,6 

2001 1.391 156 11,2 66 4,7 99 7,1 1.036 74,5 34 2,4 

2002 1.637 162 9,9 77 4,7 106 6,4 1.240 75,7 63 3,2 

2003 1869 163 8,8 81 4,4 119 6,4 1.403 75,6 93 5,0 

UNIV. = universidades; CENT. UNIV. = Centros Universitários; FAC. INT. = Faculdades Integradas; FAC. 
ESC/SUP. INST. = Faculdades, Escolas Superiores e Institutos; CENT. EDUC. TEC = Centro de Educação 
Tecnológica 
Fonte: MEC/INEP/Daes 

Os dados apontam para o predomínio de um modelo de Educação Superior centrado 

no ensino e não na pesquisa, no setor privado e não no setor público101 que se tornou evidente 

nos anos 90, mais precisamente durante o governo de FHC102 e do Ministro da Educação 

Paulo Renato103. 

Esse processo de crescimento acelerado e de predomínio do setor privado não é um 

fenômeno isolado, dá-se em todas as regiões do país como podemos verificar no quadro nº 14. 

NÚMERO DE INSTITUIÇÕES POR CATEGORIA ADMINISTRATIVA E 
REGIÃO GEOGRÁFICA – BRASIL – 2003 

QUADRO 14 

 
Categoria 

Administrativa 
 

 
Norte 

 
Nordeste 

 
Sudeste 

 
Sul 

 
Centro 
Oeste 

 
Total 

Pública 15 52 81 36 23 207 
Privada 86 252 857 270 187 1.652 
Total 101 304 938 306 210 1.859 

Fonte: Deas/INEP/MEC 

                                                
101 O número de cursos de graduação em instituições privadas vai de 2.987 em 1993 para 10.791 em 2003, 

enquanto que o número de cursos de graduação em instituições pública passa de 2.293 em 1993 para 5.662 em 
2003 (Fonte: MEC/INEP/DAES). 

102 Foram dois mandatos presidenciais que iniciaram uma ampla reforma no sistema de Educação Superior, 
apontando rumo ao encolhimento do Estado enquanto financiador da educação, deixando essa tarefa nos 
braços dos interesses do setor privado. 

103 Souza (2005) denomina esse processo de A Revolução Gerenciada. 
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A região de maior percentual de IES privadas é a sudeste com 91,36% e a região que 

tem o maior percentual de IES públicas é o nordeste com 17,11%. Esses números indicam que 

as regiões de economia mais ativa como é o caso do sul, do sudeste e do centro oeste há um 

percentual maior de IES privadas. 

Essa direção cria as condições ideológicas de legitimidade da construção de um 

mercado educacional104 como um direito do cidadão-consumidor. A educação enquanto 

mercadoria passa a ser uma exigência de garantir a competitividade no sistema educacional 

para se alcançar a qualidade, tendo como critérios a eficiência, a eficácia, a produtividade em 

função das necessidades do mercado. 

O próprio documento do governo federal (2003) aponta em suas análises o 

crescimento expressivo do setor privado em relação ao setor público como mostra a seguinte 

afirmação: 

 

Os dados do Censo 2003 mostram que os cursos de graduação presenciais 
continuam em expansão, com um acréscimo de 2.054 novos cursos, com 
relação ao ano anterior. Desses, 411 cursos foram criados em instituições 
públicas e 1.643 em instituições privadas. Isso significa que surgiram 5,6 
novos cursos a cada dia no Brasil em 2003. Dos 5,6 novos cursos criados 
por dia, 4,5 foram criados no setor privado e apenas 1,1 no setor público. O 
Censo de 2003 registra 16.453 cursos de graduação presenciais no país. Em 
sintonia com o número de instituições, estes cursos são predominantemente 
oferecidos pelo setor privado (10.791) (BRASIL, 2003a, p. 12). 

 

Portanto, o crescimento da Educação Superior além de se processar pelo setor privado, 

ocorre com intensa freqüência no aumento do número de licenciaturas e, consequentemente, 

de suas matrículas, tornando a formação de professores(as) uma fatia considerável e 

expansiva do mercado da Educação Superior. 

A reforma da Educação Superior efetivada na era FHC possibilitou a implementação 

da diferenciação e da diversificação das IES105. Fato este que, interligados a outros, 

colaboraram decisivamente para a expansão privada deste nível de educação. 

Neste cenário, Cunha destaca a contribuição da legislação federal quando indica que 

ela  

                                                
104 Sobre o assunto ver Afonso (2000). 
105 Para Naidorf o processo de heterogeneidade da universidade, em especial, fez emergir dois tipos de 

universidade: a comercial e a controlada. A primera caracteriza-se por: “la promoción de universidades 
privadas; el arancelamiento; los programas orientados al cliente (alumnos); la racionalidad corporativa; el 
incremento de contratos con la industria; la flexibilización laboral de los docentes y profesores; el crecimiento 
de prestación de servicios a tercero. A segunda se caracteriza por: recortes en el financiamiento público; 
condicionamientos especiales en el otorgamiento de fondos e intento de estandarización; coordinación y 
control de políticas universitarias desde los ministerios” (2005, pp. 103-104). 
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Produziu pelo menos duas mudanças profundas: a diferenciação das 
instituições privadas com fins lucrativos, que ficaram excluídas dos 
benefícios dos recursos públicos e da imunidade fiscal, e a diferenciação 
dos centros universitários, instituições dotadas de autonomia, mas onde o 
princípio constitucional da indissociação entre ensino pesquisa e extensão 
deixou de prevalecer (2004, p. 808). 

 

Podemos concluir que a reforma da Educação Superior dos governos de FHC deu 

início a consolidação do mercado da Educação Superior no Brasil. Isto pode ser notado na 

inserção de uma nova racionalidade orientadora do sistema de Educação Superior incentivada 

pela legislação desse período. Uma racionalidade advinda do gerenciamento de empresas, do 

setor privado. 

 

5.2 Inserção da Lógica de Mercado no Sistema de Educação Superior: bases para uma 

sociedade de mercado 

 

A inserção da lógica do mercado no sistema de Educação como um todo e na 

Educação Superior em particular vem seguindo uma ideologia fundada no processo de 

“potenciar o fomento do ensino privado, introduzindo todo um conjunto de normas destinadas 

ao incremento da competitividade entre as escolas, transformando assim o sistema educativo 

num grande mercado” (SANTOMÉ, 2004, p. 23). 

Além da expansão da Educação Superior privada, os princípios e a lógica de 

gerenciamento das empresas privadas são tomados como referência para as instituições 

públicas de educação. Este fato ocorre com a inserção “do predomínio de uma racionalidade 

instrumental e mercantil que tende a sobre-valorizar indicadores e resultados acadêmicos 

quantificáveis e mensuráveis sem levar em consideração as especificidades dos contextos e 

dos processos educativos” (AFONSO, 2001, p. 26). Esse ideário impulsiona o acirramento da 

competitividade e do individualismo no seio das IES e entre elas. Este fato colabora para 

legitimar o novo projeto de identidade institucional para as IES a partir das “ideas de la 

“gestión pública” [que] enfatizan los resultados y la productividad, combinando una serie de 

principios para lograr una mayor eficiencia en la búsqueda del interés público” (ARAUJO, 

1999, p. 17). 

A diminuição do financiamento da Educação Superior pública faz com que as IFES106 

busquem recursos vendendo serviços à comunidade, a exemplo da oferta de pós-graduação 

Lato Sensu pago e prestando assessoria pedagógica às redes públicas Estaduais e Municipais 
                                                
106 Instituições Federais de Educação Superior. 
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de educação. A nova lógica de financiamento da Educação Superior, principalmente das 

IFES, tem como conseqüência: 

 

la búsqueda de fuentes alternativas de financiación ante los límites impuesto 
a la inversión pública en educación, la necesidad de encontrar una mayor 
articulación entre los currículos y las demandas del mercado laboral así 
como responder a economías basadas en el desarrollo científico-tecnológico 
(Ibid. p. 17). 

 

O encolhimento do Estado no que diz respeito ao financiamento da Educação Superior 

pública e o crescimento do setor privado mostram o impulso do governo (1995-2002) para 

criar as condições que favoreçam a constituição de uma sociedade de mercado e para o 

“desenvolvimento da indústria do ensino superior [ou do] capitalismo acadêmico [ou das] 

universidades empresas” (SEIXAS, 2001, p. 213). Desta feita, ocorre uma retração do Estado 

no financiamento da pesquisa e uma inserção do capital privado nessa área, pressionando a 

produção do conhecimento a ajudar a alimentar a dinâmica das inovações do mercado, 

tornando-o cada vez mais competitivo e, conseqüentemente, excludente. 

Sobre esse assunto, Catani e Oliveira têm o seguinte posicionamento 

 

O ajustamento das universidades a uma “nova orientação” (...) parece 
implicar uma indução, ou melhor, uma crescente subordinação das 
universidades às regras do mercado, mediante a competição pelo 
autofinanciamento, o que, provavelmente, poderá transformá-las em 
instituições ou empresas preocupadas com a própria sobrevivência e/ou 
obtenção de dividendos (...) e, ainda, alterar a identidade, o papel 
institucional, os compromissos sociais e a concepção de universidade 
pública (grifo nosso) (2002, pp. 22-23). 

 

Com esse movimento, as IES brasileiras ficam reféns dos interesses momentâneos de 

superação da crise do capitalismo e de suas relações de produção, de consumo e de 

especulação. A tarefa principal da Educação Superior, nessa lógica pragmática, é impulsionar 

o avanço da tecnociência em função da lógica neoliberal e de produzir saberes e valores que 

legitimem a nova organização produtiva a partir de uma racionalidade cognitivo-

instrumental107. Assim, as políticas conduzem as IES a tentarem superar suas crises filiando-

se à lógica do pensamento único. Isso significa também que, se essa lógica não mudou, as 
                                                
107 Segundo Gentili, “os governos neoliberais não só transformam materialmente a realidade econômica, política, 

jurídica e social, também conseguem que esta transformação seja aceita como única saída possível (ainda que, 
às vezes, dolorosa) para a crise (1996, p. 11). Em outras palavras, o capitalismo entra em crise e a solução dita 
como unicamente viável é o excesso de capitalismo. É o esforço da centralidade de criar um novo senso 
comum a partir do qual as maiorias começam a aceitar (e, inclusive, a defender como próprias) as receitas 
elaboradas pelas tecnocracias neoliberais” (Ibid. p. 11). 
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áreas que não são de interesse do mercado ficarão desoladas, sem muita perspectiva de 

investimento nem do Estado nem do mercado. 

A restrição financeira do Estado sobre as IFES pode ser verificada nos seguintes 

dados: em 1998 o total de recursos, excluindo os recursos próprios, foi de 12.917 milhões de 

reais, em 2002 esse valor cai para 9.689 milhões de reais. O gasto com pessoal em atividade 

nas IFES em 1990 era de 8.153 milhões de reais, em 2002 se gasta somente 5.671 milhões de 

reais. Os investimentos nas IFES em 1990 foi 422 milhões de reais, em 2002 foi de apenas 33 

milhões de reais. Tomando a UFPE como exemplo desse encolhimento do Estado no 

financiamento da Educação Superior, destacarmos que em 1988 o recurso total era da ordem 

de quase 600 milhões de reais, enquanto que em 2002 esses recursos caem para menos de 400 

milhões de reais108. 

Para Cunha, “no octênio de FHC, as IES federais foram submetidas a um arrocho 

ainda mais forte que antes, restringidos os recursos para custeio e investimento” (2004, p. 

803). Para este autor, este fato contribuiu para a inanição das IES federais e o crescimento das 

IES particulares, favorecendo a expansão privada da Educação Superior. 

Essa complexa dinâmica conduz mudanças rumo à ampliação do sistema de Educação 

Superior e no seu financiamento via o setor privado, produzindo um movimento de 

ressignificação identitária das IES. Nessa perspectiva, temos um quadro constituído das 

seguintes movimentações: 

• investidas do governo federal em consenso com os ventos internacionais neoliberais na 

redefinição da natureza e da função das IES; 

• mobilização difusa da sociedade civil na resistência e proposições às políticas neoliberais; 

• novas demandas educativas emergidas das contribuições da pesquisa educacional e das 

exigências imediatas da realidade vivida; 

• mobilização da localidade das IES para o enfretamento dos ventos externos reformadores 

e as demandas da sociedade como um todo. 

Esses processos, ao meu ver, estão pressionando as instituições de nível superior a se 

transformarem e reescreverem suas identidades e suas funções. Nesse contexto de 

ressignificações institucionais, intensifica-se o debate acerca da Educação Superior.  

As transformações que passam as IES são impostas por um conjunto de medidas do 

Estado “Avaliador” por meio de três ações básicas como afirma Seixas: 

                                                
108 Dados retirados de Amaral (2003). 
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1. “concentração da administração central na dimensão estratégica do desenvolvimento do 

sistema, definindo objetivos e os critérios de qualidade do produto final” (2001, p. 217). 

Podemos verificar esse procedimento quando o governo federal define as diretrizes 

curriculares para a formação de professores(as) e as cobrou de certa forma no Provão, 

instituindo um currículo mínimo nacional. Também quando impôs o lugar e o curso para a 

formação desses(as) profissionais109 através da legislação; 

2. “emergência de poderosos órgãos intermediários de especialistas funcionando como 

agentes diretos de avaliação e coordenação” (Ibid. p. 217). No Brasil esses órgãos podem 

ser reconhecidos no Conselho Nacional de Educação e no Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (Inep), embora as posturas dos membros destas instituições nem 

sempre são consensuais, que passam a ter posição e ação estratégicas no processo de 

reordenação das políticas educacionais; 

3. “ênfase na auto-regulação das instituições” (Ibid. p. 201). Fato observado no discurso do 

governo ao defender a autonomia financeira das universidades públicas, isto é, que sejam 

capazes de se autofinanciar buscando no mercado as fontes de seus recursos. 

De acordo com Gentili, as reformas no sistema educacional que vão sendo 

implementadas pelos governos neoliberais possuem duas ações estratégicas: 

 

a necessidade de estabelecer mecanismos de controle  e avaliação da 
qualidade dos serviços educacionais (na ampla esfera dos sistemas e, de 
maneira específica, no interior das próprias instituições escolares) [e] a 
necessidade de articular e subordinar a produção educacional às 
necessidades estabelecidas pelo mercado de trabalho (1996, p. 24). 

 

O governo de FHC se valeu desses mecanismos para que ocorresse o estreitamento das 

relações do sistema educacional superior com o mercado na direção do financiamento da 

educação e de seu gerenciamento ao adotar a lógica das empresas privadas, negando a 

natureza pública da educação e democrática do seu acesso. Desta maneira, a educação é 

forçada a transformar-se em mercadoria, sendo acessível a quem puder pagar, ou seja, não é 

mais o(a) cidadão(ã) o principal alvo da educação, mas os possíveis e restritos(as) 

consumidores(as). Nessa perspectiva, a educação deixa de ser condição para a construção da 

cidadania e o exercício da democracia para ser apenas uma mercadoria a ser comprada no 

sistema comercial de educação. 

                                                
109 Sobre o assunto ver Silva (2001, 2002, 2004). 
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No quadro do sistema da Educação Superior brasileiro há um movimento contrário da 

construção da autonomia da universidade e da Educação Superior como um todo e da 

soberania nacional quando coloca nas mãos do setor privado e sob sua lógica a 

responsabilidade da expansão e do gerenciamento desse sistema educacional. Mesmo o 

Estado assumindo o novo papel de controle, o fez utilizando-se dos princípios oriundos do 

setor privado, como eficiência, eficácia, produtividade, competitividade, etc., como também 

via um forte mecanismo de controle de identidade institucional através das denominadas 

políticas de avaliação. Segundo Santomé (2004), estas políticas terminaram por criar um 

currículo compulsório que no Brasil, em relação a Educação Básica, chamou-se de PCN e um 

processo avaliativo estandartizardo como meio das forças neoliberais globais e locais 

controlarem a memória coletiva e a construção das identidades pessoais e coletivas em função 

das exigências da sociedade de mercado. 

Para Hill, a inserção da lógica do mercado no trato administrativo-acadêmico-

pedagógico da Educação Superior tem como uma de suas conseqüências: “reprimir o 

pensamento crítico e a própria educação”. Como também restringir o papel do(a) professor(a) 

que, em vez de ser um(a) “intelectual público para a transformação” (2003, p. 39), limita-se a 

um executor de tarefas para atingir as metas impostas pelo ideário produtivista da quantidade 

pela quantidade. 

A rendição da IES ao ideário neoliberal para a educação tem como um de suas 

conseqüências a naturalização do capitalismo, pois o mesmo não terá um dos seus principais 

críticos: a universidade pública e laica. Segundo Hill (2003), o perigo deste fato é fazer com 

que os projetos neoliberais de sociedade e de educação, que hoje são hegemônicos, tornem-se 

senso comum, naturais, passem a idéia de serem inquestionáveis. 

Por isso a importância da sociedade civil através das entidades de classe, 

especialmente as da área de educação (Andes, Anped, Anfope, Cnte, entre outras) como 

catalisadores das forças locais para a construção de pensamentos periféricos resistentes e 

propositivos acerca da expansão privatista e mercantilizadora da Educação Superior. 

As IES investigadas estão vivenciando este contexto de transformações, 

recepcionando e ressignificando as lógicas que orientam as reformas da Educação Brasileira, 

em particular, da Educação Superior. 



 
 
 
 
 
CAPÍTULO 6 POLÍTICA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

BRASILEIRA: CREDENCIAMENTO E CONTROLE 

 

 

A discussão acerca da avaliação sistêmica da Educação Superior tem início nos anos 

80 motivada, entre outros fatores, pelo “crescimento exacerbado de instituições e matrículas” 

(SINAES, 2003, p. 16) das IES. Nesse momento, o debate sobre a avaliação institucional das 

IES emerge com mais força concebendo-a como uma maneira de prestação de contas da 

utilização dos investimentos públicos que essas instituições recebiam. 

Em 1983 surge a proposta de avaliação da Educação Superior na forma do Programa 

de Avaliação da Reforma Universitária (Paru). O seu objetivo era saber os resultados da 

reforma universitária engendrada pela Lei 5.540/68. 

Com o advento da Nova República (1985), o MEC apresenta uma proposta de 

avaliação da Educação Superior elabora pela Comissão de Alto Nível denominado de Grupo 

Executivo para a Reforma da Educação Superior (Geres). Nessa proposta a avaliação tem um 

caráter regulatório, freando a autonomia da universidade110. A avaliação é vista como controle 

de qualidade institucional das IES sejam públicas ou privadas. Nesse momento, a avaliação é 

relacionada com o financiamento dessas instituições, tendo como critério de distribuição de 

recursos públicos os padrões internacionais de produção acadêmica a serem cobrados nos 

processos avaliativos. Assim, tem-se uma lógica inversa da avaliação educacional, em que os 

processos avaliativos possuem uma essência punitiva e excludente e não educativa. 

No movimento contrário, em 1993 é elaborado o Programa de Avaliação Institucional 

das Universidades Brasileiras (Paiub). Segundo Dias Sobrinho, esse Programa 

 

procura ser um amplo processo avaliativo e, por conseguinte, interpretativo, 
analítico e educativo, isto é, transformador. Consiste em uma ação 
sistemática e coletiva de compreensão global de uma instituição (...) e 
atribuição de juízos de valor sobre o conjunto de suas atividades, estruturas, 
fins e relações, com o propósito de melhorar a instituição, tendo em conta 
suas características de identidade e de sua missão (2002, pp. 69-70). 

                                                
110 Sobre o assunto da autonomia universitária, ver Chauí (1999). 
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Esse Programa de Avaliação não é compulsório e valoriza a auto-avaliação das IES 

como uma etapa importante da avaliação de instituição. Constitui-se a partir de um diálogo 

com a comunidade acadêmica e instituiu a possibilidade de uma nova cultura avaliativa 

focada no contexto, no processo e na qualidade sócio-educacional das instituições. 

O Paiub foi gestado nos debates promovidos no seio das universidades, por isso tem 

um caráter essencialmente democrático. Sua metodologia materializa-se na medida em que 

“cada instituição em particular realiza a auto-avaliação, através de sua própria comunidade 

interna, e se dispõe à avaliação externa, feita por pares acadêmicos e representantes da 

sociedade” (DIAS SOBRINHO, 2002c, p. 70). Após essas duas etapas da avaliação, a 

instituição efetiva a reavaliação, analisando criticamente os caminhos percorridos nos 

processos avaliativos vivenciados. 

Contudo, o Paiub foi sendo negligenciado pelo governo de FHC. Ao perder o apoio do 

MEC transformou-se em apenas um processo de avaliação interna que aos poucos foi 

perdendo fôlego. Nesse momento vai ganhando espaço no governo de FHC a concepção de 

avaliação como accountability, que, segundo Dias Sobrinho, “se transforma na exigência de 

demonstração da obtenção de terminados resultados através do emprego dos meios mais 

eficientes. É, portanto, a capacidade de prestar contas não à sociedade, mas aos governos e 

aos clientes” (2002c, p. 47). 

Assim, a avaliação vai perdendo seu sentido educativo para se aproximar na lógica 

contábil, de uma nova tecnologia da vigilância, do controle estatístico sobre a identidade e a 

produção111 das IES em função dos interesses excessivamente mercadológicos e não da 

sociedade como um todo. 

Em nível internacional, essa lógica de avaliação sistêmica tem seu nascedouro nos 

governos conservadores da Margareth Thatcher na Inglaterra e do Reagan dos EUA na década 

de 80. Em ambos os governos, a avaliação tem o papel de rígido controle identitário, 

financeiro e dos resultados das instituições educacionais. A avaliação passa a ser um meio 

eficiente e rígido de vinculação dos resultados ao financiamento das instituições educativas. 

Em outras palavras, a avaliação como accountability emerge no cenário que dá início à 

materialização do pensamento neoliberal de contenção dos gastos públicos, principalmente, 

no setor social e de inserção da lógica empresarial no espaço público. Nessa medida, os 

processos avaliativos em larga escala, focando os resultados a partir de parâmetros 

                                                
111 A produção da universidade é vista pela categoria produtividade que é orientada, por sua vez, por três 

critérios: “quanto uma universidade produz, em quanto tempo produz e qual o custo do que produz” (CHAUÍ, 
1999, p. 06). 
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mercadológicos, tornam-se excelentes mecanismos fiscalizadores das demais políticas 

reformadoras do Estado e do sistema educacional, em particular. 

De acordo com Gomes, a política de avaliação que o governo de FHC promoveu tem 

duas funções básicas: 

 

[a que] desempenha papel central na lógica organizativo-funcional do atual 
sistema de educação superior (...) [e o de] instrumento por excelência da 
política oficial para promover a realização do que considero serem os 
objetivos do projeto educacional do Governo Fernando Henrique Cardoso 
para a educação superior, quais sejam: produzir a expansão acelerada do 
sistema via financiamento privado e desenvolver um moderno mercado da 
educação superior no Brasil (2002, pp. 278-279). 

 

Nesse contexto, em 1995, inicia-se uma nova etapa da avaliação e, mais precisamente, 

do sistema educacional da Educação Superior no Brasil. Isto é, “o Exame Nacional de Curso 

(ENC)112 e Avaliação das Condições de Oferta de Cursos (ACOC) de graduação demarcam 

um momento histórico de recriação do sistema de educação superior no Brasil” (Ibid. p. 279). 

A nova legislação acerca da política avaliativa vem acompanhada da reorganização 

funcional e administrativa da Educação Superior. Sob a lógica da autorização e do 

reconhecimento de cursos e do credenciamento temporário das IES113. Assim, a avaliação 

passa a assumir uma função crucial na reorganização do sistema educacional, mais 

precisamente nas práticas administrativo-pedagógicas destas instituições. 

A forma que esse processo materializa-se tem como características a centralização: 

• nos instrumentos de exame como é o caso do Provão; 

• no produto, com os estudantes do último período; 

• nas agências externas às IES como sujeitos de sua implementação; 

• no caráter de controle, punitivo, classificatório e finalístico. 

 

6.1 Legislação acerca da Avaliação de Instituição da Educação Superior 

 

A partir de uma leitura panorâmica dos documentos selecionados, sentimos a 

necessidade de proceder a uma análise individual da Lei 9.131/95, do Decreto 2.026/96 e da 

Lei 9.693/96 pela importância que têm na criação do sistema nacional de avaliação da 

Educação Superior. Depois fizemos uma análise conjunta dos seguintes dispositivos legais: 

                                                
112 Vianna (2003) e Lima (2002) fazem um estudo detalhado sobre o Exame Nacional de Curso. 
113 Assim “criou-se a figura da renovação periódica de reconhecimento de cursos e de credenciamento das 

instituições de educação superior” (letra “e” do § 2º, art. 9º (art. 1º), da Lei nº 9.131/95). 
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Lei 9.448/97, Decreto 2.306/97, Portaria 971/97, Decreto 3.860/01 e Portaria 1.465/01. Estes 

dispositivos legais possuem um caráter complementar na consolidação do sistema nacional de 

avaliação das IES. 

Buscamos identificar no corpus documental os estruturantes da legislação: sujeitos 

avaliadores e suas atribuições avaliativas; natureza, características e finalidades da avaliação; 

procedimentos avaliativos e objetos da avaliação com o objetivo de inferir significados 

políticos e epistemológicos acerca das políticas de avaliação. 

 

6.2 Alicerces da Construção do Sistema de Avaliação Sistêmica da Educação 

 

Os dispositivos legais que alicerçam a construção do Sistema de Avaliação Sistêmica 

Superior são: 

1. Lei 9.131/95 – institui avaliação periódica das instituições e cursos de nível superior; 

2. Lei 9.394/96 – define as Diretrizes e Bases da Educação do Brasil; 

3. Decreto 2.026/97 – regulamenta a Educação Superior. 

Estes dispositivos legais além de serem a base do sistema de avaliação, são objetivo de 

discussões tanto na acadêmica como nas entidades representativas dos(as) profissionais da 

educação. 

 

Instituição da Avaliação Sistêmica Periódica 

 

A Lei nº. 9.131, de 24 de novembro de 1995 dá início a uma nova fase da avaliação do 

sistema nacional de educação brasileiro ao alterar os dispositivos da Lei 4.024/61 e 

implementar outras ações. A urgência em criar um sistema de avaliação faz com que a Lei 

9.131/95 preceda a própria LDB/96, este fato demonstra a preocupação e a valorização da 

avaliação como uma política viabilizadora da Reforma Educacional que se pretendia atingir. 

Esta Lei organiza a avaliação do sistema nacional de Educação Superior, das IES e de 

seus cursos de graduação e de pós-graduação, está estruturada conforme quadro nº 15.  
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ESTRUTURANTES DA AVALIAÇÃO SISTÊMICA DA EDUCAÇÃO 

QUADRO 15 

 
SUJEITOS 

 

 
ATRIBUIÇÕES 
AVALIATIVAS 

 

 
FINALIDADES  

 
PROCEDIMENTO 

MEC 

I. Avaliar a política nacional 
de educação (grifos nossos); 
II. divulgar, anualmente,  os 
resultados das avaliações (...) 
informando o desempenho de 
cada curso (...) 

CNE 

I. diagnóstico dos problemas e 
deliberar sobre medidas para 
aperfeiçoar os sistemas de 
ensino; 
(...) 
II. analisar e emitir parecer 
sobre os resultados dos 
processos de avaliação da 
educação superior; 
III. deliberar sobre a 
autorização, o credenciamento e 
o recredenciamento periódico 
de instituições de educação 
superior, inclusive de 
universidade, com base em 
relatórios  e avaliações 
apresentados pelo Ministério da 
Educação e Desporto 

 
 
 
 
 
I. aferir os conhecimentos e 
competências adquiridos 
pelos alunos em fase de 
conclusão dos cursos de 
graduação (grifos nossos); 
II. Orientar suas ações no 
sentido de estimular e 
fomentar iniciativas voltadas 
para a melhoria da qualidade 
do ensino, principalmente as 
que visem a elevação da 
qualidade dos docentes 

 

 

 

 

EXAME NACIONAL 

DE CURSO 

 

O sujeito da avaliação sistêmica é o MEC, assessorado pelo CNE. Estes têm a 

incumbência de elaborar, implantar e tomar decisões a partir dos dados coletados e tratados. 

Suas atribuições avaliativas abrangem o sistema nacional de educação e, no caso específico da 

Educação Superior, as instituições e os cursos de graduação e de pós-graduação. 

As atribuições avaliativas têm quatro níveis: 

1. nível geral – “avaliar a política nacional de educação”; 

2. nível informacional – “divulgar, anualmente, os resultados das avaliações (...) informando 

o desempenho de cada curso”; 

3. nível diagnóstico – “diagnóstico dos problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar 

os sistemas de ensino (...) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de 

avaliação da educação superior”; 

4. nível credenciador – “deliberar sobre a autorização, o credenciamento e o 

recredenciamento periódico de instituições de educação superior, inclusive de 

universidade, com base em relatórios e avaliações apresentados pelo Ministério da 
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Educação e Desporto (...) O credenciamento a que se refere à alínea “e” do § deste artigo 

[1º] poderá incluir determinação para a desativação de cursos e habilitações”. 

Os dois primeiros níveis são de responsabilidade do MEC e os demais do CNE. Das 

atribuições avaliativas a que tem maior incidência e peso é a que diz respeito ao processo de 

autorização, de reconhecimento, de credenciamento e de descredenciamento das IES. Assim, 

a nova etapa de políticas de avaliação sistêmica é marcada pelo seu teor credenciador, 

relacionando a prática avaliativa ao processo de inclusão e de exclusão das IES ao valorizar o 

controle dos resultados e deixando de lado o seu papel de acompanhamento dos processos 

institucionais de cunho administrativo, acadêmico e pedagógico114. 

É inaugurada a fase de uma política de avaliação periódica realizada, principalmente, 

por exames de final de curso. Ela tem uma natureza compulsória, não se dá por adesão, é 

impositiva. Não nasce e nem promove o diálogo com as IES. 

O procedimento avaliativo central são os exames nacionais de curso que têm por 

finalidade conferir (cobrar) os saberes e as competências dos concluintes das graduações. 

Estes saberes e competências são definidos previamente pelas comissões de especialistas. Este 

fato colabora para a construção de uma espécie currículo mínimo nacional, idéia bastante 

combatida pelos(as) profissionais da educação, principalmente pela Anfope (1996, 1998, 

2000). 

A finalidade de servir de orientação para políticas que visem à melhoria da qualidade, 

em especial, dos docentes, perde espaço para a natureza credencialista (controle) e a 

finalidade de cobrar saberes e competências dos estudantes concluintes, instituindo uma 

espécie de currículo mínimo nacional. Isto fica evidente quando a Lei 9.131/95 afirma no Art. 

3º 

 

Os procedimentos a serem adotados para as avaliações a que se refere o 
caput incluirão, necessariamente, a realização, a cada ano, de exames 
nacionais com bases nos conteúdos mínimos estabelecidos para cada 
curso, previamente divulgados e destinados a aferir os conhecimentos e 
competências adquiridas pelos alunos em fase de conclusão dos cursos de 
graduação (grifos nossos). 

 

Desta forma, as instituições de Educação Superior e os cursos de graduação passam a 

ter como principal mecanismo de avaliação de sua qualidade exames dos estudantes 

concluintes das graduações. 
                                                
114 Kellaghan chama a atenção para a natureza educativa da avaliação ao referir-se a sua origem assidere que 

significa “sentar ao lado, ou seja, sua etimologia está vinculada a idéia de um relacionamento de cooperação 
entre o avaliador e o avaliado” (2001, p. 261). 
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Ao relacionarmos a natureza credenciadora da política de avaliação com sua finalidade 

de “aferir os conhecimentos e competências adquiridas pelos alunos em fase de conclusão dos 

cursos de graduação” e a centralidade dos exames, percebemos que a nova política de 

avaliação fecha a possibilidade que o Paiub abriu de uma política de avaliação democrática, 

formativa e emancipadora. 

A Lei 9.131/95 inaugura uma fase de avaliação vinculada à idéia de controle e 

prestação de conta (accountability). Esta política de avaliação surge em um contexto de 

reforma do Estado que lhe metamorfoseia no chamado Estado Avaliador, que, segundo 

Contera, está sustentado em valores como: “competitividade, esforço individual e 

produtividade” (2002, p. 132). Valores estes advindos da natureza e da dinâmica do mercado 

globalizado. 

 

Regulamentação da Avaliação e a Organização da Educação Superior 

O Decreto nº. 2.026 de outubro de 1997 estabelece os procedimentos para o processo 

de avaliação sistêmica dos cursos de graduação e das instituições de Educação Superior. 

Estabelece dois níveis de avaliação: 

1. Avaliação de Sistema da Educação Superior – que tem como objeto as instituições e os 

cursos e se efetiva pela analise de desempenho por região e Unidade da Federação, tendo 

como referência a área de conhecimento e a natureza da instituição; 

2. avaliação individual das IES – tem por objeto as IES, focando o ensino, a pesquisa e a 

extensão, é realizada pela Comissão Externa que toma como referências os seguintes 

aspectos a serem avaliados: administração geral, administração acadêmica, integração 

social, produção científica, cultural e tecnológica. A Comissão Externa leva em 

consideração também a “auto-avaliação, a avaliação dos cursos da comissão de 

especialistas; resultados exame nacional de curso e a avaliação da pós-graduação da 

Capes”. Por sua vez a avaliação dos cursos feitas pela comissão de especialistas faz sua 

avaliação levando em conta a análise das condições de oferta:  

 
I - organização didático-pedagógica;  
II - a adequação das instalações físicas; 
III - a adequação das instalações especiais oficinas e outros ambientes 
indispensáveis à execução do currículo;  
IV - a qualificação do corpo docente; V. as bibliotecas com atenção para o 
acervo bibliográfico. 
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Os procedimentos da avaliação do ensino graduação por curso são a análise das 

condições de oferta e a análise dos resultados do Exame Nacional de Curso, tendo como 

referência o contexto internacional e o comportamento do mercado nacional de trabalho. 

Neste dispositivo legal aparecem três sujeitos avaliativos: a comissão externa (avalia 

as IES), a comissão de especialista (avalia os cursos de graduação), ambas indicadas pela 

SESu, e a auto-avaliação das IES. As duas comissões alimentam diretamente o MEC (terceiro 

sujeito) na avaliação do sistema nacional de Educação Superior através da “análise dos 

principais indicadores de desempenho global” deste sistema. 

Em relação à avaliação das IES, a comissão externa tem papel central e a auto-

avaliação possui um papel complementar, coadjuvante desta dinâmica. Em relação à auto-

avaliação este dispositivo legal é silencioso. Assim, a ação avaliativa sempre parte de uma 

força externa, da globalidade à localidade, cabendo ao espaço local a tarefa de atender aos 

índices esperados pelo pensamento global, isto é, pelas políticas instituídas pelo MEC. 

Desta maneira, as IES são ratificadas apenas como objeto do processo de avaliação 

sistêmica, pouco contribuindo na elaboração e na materialização dessa dinâmica. A elas é 

destinado um papel passivo de espaços institucionais de onde se retiram dados e se alimentam 

os índices. 

Há duas modalidades de avaliação: a) externa através do Exame Nacional de Curso e 

da Avaliação das Condições de Oferta e b) auto-avaliação. Porém, os procedimentos que irão 

avaliar os cursos e as IES não valorizam a segunda modalidade, haja vista que não há 

orientação legal acerca de sua materialização nem de sua exigência, apenas a comissão 

externa irá considerá-la. Não fica clara se haverá uma comissão interna responsável pela auto-

avaliação e o que significa considerá-la. Como se vê há um silenciamento em relação à auto-

avaliação. 

O Decreto apresenta três níveis de procedimentos avaliativos, são eles: 

1. sistêmico – “análise dos principais indicadores de desempenho global do sistema 

nacional de ensino superior”; 

2. institucional – “avaliação do desempenho individual das instituições de ensino superior”; 

3. de curso – “avaliação do ensino de graduação, por curso, por meio da análise das 

condições de oferta pelas diferentes instituições de ensino e pela análise dos resultados 

do Exame Nacional de Cursos” (grifos nossos). 

No nível de avaliação de sistema nacional de Educação Superior o que vem a ser o 

ponto central desse processo são os indicadores de desempenho global que tem um caráter 

quantitativo como podemos ver no Art. 3º 
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I – taxas de escolarização bruta e líquida; 
II – taxas de disponibilidade e de utilização de vagas para ingresso; 
III – taxa de evasão e de produtividade; 
IV – tempo médio para conclusão dos cursos; 
V – índices de qualificação do corpo docente; 
VI – relação media de alunos por docente; 
VII – tamanho médio das turmas; 
VIII – participação da despesa com ensino superior nas despesas públicas 
com educação; 
IX – despesas públicas por aluno no ensino superior público; 

 

Há uma preocupação no Decreto de avaliação o desempenho do sistema de Educação 

Superior por região e unidade federativa. O que chama a atenção é a questão da centralidade 

da avaliação, que está voltada para o desempenho aferido por aspectos quantitativos como 

podemos verificar nos indicadores de desempenho global. 

No nível individual das IES, a avaliação realizada pela comissão externa, ao descrever 

os quatro aspectos a serem considerados, não menciona nenhuma questão ligada ao 

desenvolvimento da autonomia e dos processos de auto-avaliação das IES. O que caracteriza 

os aspectos é uma perspectiva burocrática e instrumental, como podemos verificar no Art. 4º 

que trata da 

 
avaliação individual das instituições de ensino superior, conduzida por 
comissão externa à instituição especialmente designada pela Secretaria de 
Educação Superior - SESu, considerará os seguintes aspectos: 
I. administração geral: efetividade do funcionamento dos órgãos 
colegiados; relações entre a entidade mantenedora e a instituição de ensino; 
eficiência das atividades meio em relação aos objetivos finalísticos;  
II. administração acadêmica: adequação dos currículos dos cursos de 
graduação e da gestão da sua execução; adequação do controle do 
atendimento às exigências regimentais de execução do currículo, 
adequação dos critérios e procedimentos de avaliação do rendimento 
escolar; II. integração social: avaliação do grau de inserção da instituição 
na comunidade, local e regional, por meio dos programas de extensão e de 
prestação de serviços;  
IV. produção cientifica, cultural e tecnológica: avaliação da 
produtividade em relação à disponibilidade de docentes qualificados, 
considerando o seu regime de trabalho na instituição (grifos nossos). 

 

Os aspectos avaliados anunciam a finalidade burocrática e instrumental da avaliação, 

demonstrando uma natureza fiscalizadora, principalmente por não apontar que ações políticas 

e educativas vão ser tomadas sob as orientações e as condições dadas pelo MEC. 

A avaliação dos cursos de graduação efetivar-se-á por meio da: 

 
I. análise de indicadores estabelecidos pela comissão de especialistas 
de ensino (grifos nossos); 
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II. resultados do exame nacional de cursos; 
III. indicadores de desempenho global da instituição. 

 

Além do fato da avaliação dos cursos de graduação ser uma ação-processo 

exclusivamente externa, toma como referência para sua leitura o “contexto internacional e o 

comportamento do mercado de trabalho”. As sociedade local, regional e nacional que vão 

para além do “comportamento de mercado” não são mencionadas, evidenciando, assim, a 

influência internacional (pensamento global) na configuração das políticas de avaliação da 

Educação Superior. 

O Decreto 2.026/96 não traz como referência para a avaliação sistêmica, de instituição 

e de curso a idéia de projeto de nação soberana e de Educação Superior autônoma e 

inovadora, consequentemente, emancipadora. Ao contrário, caracteriza-se por ter um caráter 

burocrático, quantitativo e instrumental voltadas para os interesses externos não só às IES 

como também da nação. 

 

Diretrizes e Bases da Educação 

A Lei n. 9394 de dezembro de 1996 estabelece as diretrizes e as bases da Educação 

Nacional. Com a LDB/96 intensifica-se o processo de reforma educacional, em particular, do 

sistema de Educação Superior e ratifica a política de avaliação iniciada em 1995 com a Lei 

9.193 que “institui avaliação periódica das instituições e cursos de nível superior”. 

Consolida-se, então, a política de avaliação sistêmica enquanto uma ação externa às 

IES relacionada e voltada para o processo de autorizar, de reconhecer, de credenciar, de 

supervisionar os cursos de graduação e suas correspondentes instituições. 

No seu Artigo 46 (parágrafos 1º e 2º) evidencia a natureza temporária das autorizações 

e reconhecimentos de curso e os credenciamentos das IES, colocando como dispositivo legal 

de controle desta dinâmica a avaliação sistêmica. Mais do que controle, a avaliação passa a ter 

de fato e de direito um papel punitivo, podemos observar isto na medida em que as suas 

informações poderão resultar “em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na 

instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia, ou em 

descredenciamento”. 

Outro elemento importante é que nas responsabilidades das IES normatizada pela a 

LDB/96 não aparece em nenhum momento a avaliação interna institucional. Desta forma, por 

exemplo, a avaliação não está relacionada com o aperfeiçoamento da autonomia da 

universidade e das demais IES. Este fato pode ser evidenciado quando a auto-avaliação não 
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faz parte de suas atribuições. Ao contrário, a avaliação de instituição torna-se um dispositivo 

legal e externo de cerceamento da autonomia e da criatividade das IES, pois estas instituições 

passam a ter como meta responder aos padrões colocados pela União, inspirada pelos 

organismos internacionais. 

Assim, consolida-se a idéia de que o sujeito avaliador é sempre externo, no caso, a 

União através de seus órgãos (MEC, CNE, entre outros). Este fato ratifica a idéia de que as 

IES são apenas objetos dos processos de avaliação em uma dinâmica de adequação às 

exigências postas pela legislação. 

 

6.3 Política de Avaliação da Educação Superior: dispositivos complementares e 

consolidação da avaliação sistêmica 

 

A Lei n. 9.448/97, o Decreto n. 2.306/97, a Portaria n. 971/97, o Decreto n.º 3.860/01 

e Portaria n.º 1.465/01 constituem um conjunto de dispositivos legais consolida um sistema e 

uma lógica de política de avaliação sistêmica, evidenciando alguns dos estruturantes da 

avaliação de instituição. 

Ratifica o MEC como o principal sujeito institucional avaliador responsável pela 

coordenação da política nacional de avaliação sistêmica da Educação Superior (Art. 16 do 

Decreto 3.860/01). Auxiliando-o há o INEP com a responsabilidade de “organizar e executar 

a avaliação de instituições de cursos através dos indicadores de desempenho global do sistema 

nacional de educação superior” (Art. 17 do Decreto 3.860/01). 

Estes dispositivos consolidam estes três sujeitos institucionais avaliadores: o MEC 

como figura central na elaboração e na coordenação das políticas avaliativas, o INEP com um 

papel auxiliador, coletando, tratando e divulgando as informações e o CNE com a função 

consultiva sobre os processos de autorização e de reconhecimento de cursos e de habilitações 

e de credenciamento, de descredenciamento e de recredenciamento das IES. 

O INEP tem a função básica de criar um sistema de informação com bases na lógica 

estatística de mensuração de diversas taxas estabelecidas pelo MEC. Esta função central do 

INEP visa estabelecer “indicadores de desempenho” (LEI 9.448/97) a serem perseguidos 

pelas IES. 

Esta legislação confirma como principais procedimentos e instrumentos da avaliação 

sistêmica o Exame Nacional de Curso (ENC) e a Avaliação das Condições de Oferta de Curso 

(ACOC). Em relação à ACOC, a Portaria 971/97 regulamenta as informações que constarão 

nessa avaliação. Suas preocupações estão focadas em cinco áreas: 
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1. Recursos Humanos quando se refere à: 

a. “relação dos dirigentes da instituição (...) indicando a titulação e ou a qualificação 

profissional; 

b. relação nominal do corpo docente da instituição, indicando área de conhecimento, 

titulação e qualificação profissional e regime de trabalho”. 

2. Insumos quando descrimina as condições matérias das IES para as funções que assumem; 

3. Pedagógica ao mencionar a questão ligada ao “número de alunos(as) por turma”; 

4. Jurídico-burocrático quando versa sobre a: 

a. “relação de cursos reconhecidos, citando o ato legal de seu reconhecimento, e dos 

cursos em processo de reconhecimento, citando o ato legal de sal autorização; 

b. conceitos obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo Ministério da Educação e 

Desporto, quando houver”. 

5. Financeira refere-se aos custos a serem assumidos pelos estudantes. 

A ACOC abrange várias dimensões das IES, por isso ela poderia ser um valioso 

mecanismo para diagnosticar a realidade das IES e do sistema nacional de Educação Superior, 

principalmente, porque busca informações sobre os seguintes aspectos: 

• corpo docente – regime de trabalho, titulação, produção acadêmica e tempo de experiência 

profissional dos docentes; 

• instituição – investimentos anuais em pesquisa, gastos com o corpo docente, 

investimentos anuais na manutenção da biblioteca e na compra de equipamentos para 

laboratórios; 

• corpo discente – fluxo anual de entrada e saída dos docentes, “limite máximo de alunos 

por turma; percentual das vagas disponível no ano anterior, relação candidato/vaga 

verificada nos processos seletivos realizados no ano anterior, número total de alunos 

matriculados na instituição e do total de vagas oferecidas pela instituição, tempo médio de 

conclusão de curso, tomando como referência o ano anterior”. 

Apesar da ACOC abranger os principais sujeitos da vida acadêmica das IES, o faz na 

perspectiva quantitativa e não toma como referência de sua análise a preocupação com os 

mecanismos internos de avaliação das IES, ou seja, com seu grau de autonomia, de construção 

de uma cultura institucional aberta a transformações inovadoras. O único aspecto que 

podemos aproximar de uma preocupação pedagógica é a quantidade de aluno(a) por turma, 

fora isso, este tipo de avaliação deixa ao largo as questões pedagógicas que são fundamentais 

para analisar o nível de capacidade inovadora pedagógica das instituições. 
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Este fato fica evidenciado no Decreto 2.306/97 quando confirma o MEC como sujeito 

institucional que define os procedimentos avaliativos vinculados aos processos de autorização 

e de reconhecimentos de cursos e de habilitação e de credenciamento e descredenciamento de 

instituição. Este fato aproxima a avaliação a um mecanismo de controle e de natureza 

punitiva, afastando-a de seu sentido educativo e, consequentemente, pedagógico. 

Assim, a finalidade da avaliação coordenada pelo MEC e organizada e executada pelo 

INEP e apreciada pelo CNE é alimentar a dinâmica de autorização, reconhecimento de cursos 

e habilitação e credenciamento, descredenciamento e recredenciamento de instituições de 

Educação Superior. Isto ratifica o sentido credenciador (punitivo e classificatório) da 

avaliação, principalmente, quando a coloca no mesmo patamar dos “processos administrativos 

disciplinares” (Art. 14, § 1º, DECRETO 2.306). 

Ressaltamos o caráter classificador desse Decreto, pois regulamenta o processo de 

diferenciação e de diversificação das IES, criando uma espécie de hierarquia no sistema 

nacional de Educação Superior em que a avaliação sistêmica tem um função estratégica. 

Como os reconhecimentos de cursos e de habilitações como também os credenciamentos das 

IES são temporários, a posição das IES na hierarquia criada pelo MEC também o é, tanto a 

instituição pode ascender como cair de posição, este movimento classificador depende, 

principalmente, dos resultados das avaliações realizadas pelo INEP. 

O processo de recredenciamento de uma IES regulamentado pela Portaria nº. 1.465/01 

inicia-se com a SESu solicitando ao INEP a efetivação de avaliações na instituição em mira. 

O INEP irá definir os procedimentos e os critérios para o recredenciamento. Coletadas e 

tratadas as informações pelo INEP são enviadas para a SESu, esta fará um parecer a ser 

encaminhado para o CNE. A Câmara de Educação Superior do CNE determinará as 

exigências que a instituição examinada tem que dar conta no prazo máximo de doze meses. 

Cumpridas as exigências pela IES, a SESu encaminha relatório ao CNE para que este dê seu 

parecer sobre o recredenciamento ou não. 

O que verificamos nesse processo é um diálogo fechado entre os órgãos do governo 

(MEC, SESu, INEP e CNE) na decisão sobre a natureza das IES. Como também percebemos 

o não diálogo com as IES, estas apenas são objetos adaptáveis às exigências externa. As IES 

não são interlocutoras na dinâmica avaliativa. Não se apresenta o confronto entre as 

informações da avaliação externa com a avaliação interna das IES, ratificando-as como não-

sujeitos institucionais do processo de avaliação de instituição. 

Assim, observamos um processo de flexibilização na expansão da Educação Superior 

e enrijecimento no controle dessa expansão por meio de uma política de avaliação sistêmica. 
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Como a avaliação é sempre a partir da legislação, uma ação externa de mensuração, 

classificação e punição, ela tende a inibir a autonomia institucional das IES. 

Um aspecto a ser considerado na avaliação individual das IES realizada pelo INEP é a 

“estrutura curricular adotada e sua adequação com as diretrizes curriculares nacionais de 

cursos de graduação” (Art. 17, inciso II, letra “e” do DECRETO 3.860/01). Este fato é 

importante para percebermos o papel fiscalizador da política de avaliação em função da 

política curricular, que por sua vez também instituída de maneira impositiva pelo MEC/CNE. 

Assim, há, como já escrevemos, uma política que favorece a expansão, principalmente 

privada, da Educação Superior e outra que impõe excessivo controle sobre a natureza 

administrativa e pedagógica das IES. 

Além dos fatos acima mencionados, as IES são obrigadas anualmente a divulgarem os 

resultados das avaliações do ENC e da ACOC. Isto mostra a aproximação da natureza da 

avaliação de instituição do Governo FHC e do Ministro Paulo Renato da lógica da 

accountability, de prestação de conta e um distanciamento do modelo de Avaliação 

Educacional Formativo Regulador. 

Nessa perspectiva a avaliação é muito mais um dispositivo contábil do que pedagógico 

e formativo. Possui um papel publicitário em que a sociedade pode escolher no mercado 

educacional da Educação Superior a universidade e a faculdade que quer matricular-se para 

comprar os serviços educacionais. 

Há um distanciamento entre a política de avaliação instituída e consolidada pelo 

governo federal da época e a perspectiva de avaliação educacional de IES Formativa 

Reguladora. Isto ocorre, principalmente, devido à natureza emancipadora da avaliação 

Formativa Reguladora e o caráter punitivo (credenciador e de controle) e excludente da 

avaliação sistêmica oficial. Enquanto a avaliação Formativa Reguladora ratifica as IES como 

sujeitos fundamentais do processo avaliativo; a política de avaliação as transforma apenas 

objeto dessa dinâmica. Enquanto a avaliação Formativa Reguladora vê na avaliação um meio 

das IES se auto-conhecerem para organização de seus movimentos de mudanças e fortalecer 

sua autonomia; a política de avaliação torna a avaliação um instrumento de controle que 

pressiona as IES a cumprir metas padronizadas alheias a sua realidade, minando com sua a 

autonomia institucional. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 7 TENSÕES ENTRE AS GLOBALIDADES-GLOBALIZAÇÕES E AS 

LOCALIDADES-LOCALIZAÇÕES DA FORMAÇÃO DO(A) PEDAGOGO(A)-

PROFESSOR(A) E DA AVALIAÇÃO SISTÊMICA: TEMPOS-ESPAÇOS DE 

RECEPÇÕES E DE RESSIGNIFICAÇÕES 

 

 

A análise das tensões entre as globalidades-globalizações e as localidades-localizações 

acerca da formação de pedagogo(a)-professor(a), mediatizado pela avaliação sistêmica 

nacional da época, tem por objetivo compreender os impactos (refração-retradução) desse 

processo na ressignificação dos modelos de formação de professores(as). Para tanto, 

analisamos os documentos orientadores das políticas institucionais de formação de 

pedagogos(as)-professores(as) de duas Faculdades campo empírico da investigação e as 

entrevistas realizadas com os sujeitos da pesquisa. 

Tratamos o contexto da Faculdade A e o da Faculdade B e suas respectivas localidades 

e localizações em relação às globalidades-globalizações a luz dos modelos de formação de 

pedagogos(as)-professores(as). 

 

7.1 Faculdade de Formação de Pedagoga(a)-Professores(as) A - Contextualização 

 

A Faculdade A é uma instituição confessional e tem quase meio século de história de 

formação de pedagogos(as)-professores(as), fica localizada no agreste pernambucano, possui 

como público-alvo a comunidade agrestina e sertaneja deste Estado. Foi fundada em 09 de 

agosto de 1960 e reconhecida em 15 de janeiro de 1969. Iniciou seus trabalhos oferecendo os 

cursos de Licenciatura em Ciências Sociais, História, Letras e Pedagogia. Hoje, a Faculdade 

trabalha também com os cursos de Graduação em Administração, Graduação em Ciências 

Contábeis, Licenciatura plena em Filosofia e Tecnologia em Sistemas de Informação. Possui 

uma estrutura administrativo-pedagógica que se organiza da seguinte forma: 
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a) Congregação - constituída por todos os professores da instituição e 
por um representante do corpo discente; 
b) Colegiado de Cursos - órgão colegiado, composto pelo Diretor da 
Faculdade (que o preside), os Coordenadores de Curso, o Coordenador 
Pedagógico e por um representante do corpo discente; 
c) Diretoria - exercida pelo Diretor. 
d) Coordenação Pedagógica Geral - instância de articulação entre as 
Coordenações de Cursos; 
e) Coordenações dos Cursos - formada por todos os professores que 
lecionam em cada curso; 
f) Coordenação Acadêmica o órgão que assessora o(a) aluno(a) em sua 
vida acadêmica, registrando sua trajetória na faculdade, através de 
documentos compilados em pastas individuais (PPCP, p. 06). 

 

Oferece pós-graduação Lato Sensu nas áreas de Educação, Administração e Ciências 

Contábeis. Os cursos são flexíveis, atendem a uma demanda qualificada oriunda das 

instituições de educação e uma demanda espontânea ofertada pela Faculdade e aceita pela 

comunidade. 

As políticas da Faculdade, no período em estudo, são orientadas pelo Regimento 

Interno, construído através de um processo de participação que teve início no “segundo 

semestre de 1997 até 18 de fevereiro de 1999, quando foi realizada uma plenária com a 

Congregação da Faculdade para a análise, construção de ementas e posterior aprovação do 

documento final” (SILVA & SANTIAGO, 2001, p. 51). 

A construção do RI teve como uma de suas primeiras iniciativas a instituição do 

Conselho Gestor, composto pela: Direção, Coordenações Pedagógica e Acadêmica, 

Assessoria Técnico-Administrativa, Departamento dos Cursos, Secretaria e Diretório 

Acadêmico. Este Conselho tinha o papel de colher as reivindicações e as sugestões 

apresentadas pelos diversos setores da Instituição e pelo corpo discente através do Diretório 

Acadêmico e do Conselho de Representantes de Turma (SILVA & SANTIAGO, 2001).  

A participação dos sujeitos da comunidade interna foi diferenciada em dois aspectos: 

� na forma de participar: “uns acompanhando mais de perto” e “outros um pouco mais 

desconfiado” (ECG115); 

� e no conteúdo da participação: (a)“havia os/as que pensavam de uma maneira, concordando 

com que tinha sido determinado; (b) havia os/as que discordavam e eram propositivos; “havia 

aqueles que discordavam e não tinha proposta” (ECG). 

                                                
115 Entrevista Coordenadora Geral. 



 

 

215 

Assim, o que caracterizou a construção do RI foi: a institucionalização da participação 

da comunidade interna; a participação por adesão (“todo mundo era convidado” (ECG)) e a 

diversidade dos sujeitos. 

A construção do Regimento Interno foi fruto de discussões coletivas desenvolvidas em 

um formato básico de: reuniões semanais, quinzenais e mensais como afirma a Coordenadora 

Geral. Vejamos: 

 

A dinâmica é sempre discussão coletiva (...) sempre a gente tem reuniões, 
no começo a gente tinha reuniões semanais e depois a gente foi passando 
para quinzenal e depois quando a gente já tava fechando as reuniões já eram 
mensais para poder a gente fechar o documento. 

 

As informações coletadas e tratadas nas reuniões eram para serem “pensadas, 

discutidas e deliberadas” (SILVA & SANTIAGO, 2001, p. 47), respeitando a diversidade 

constituinte da comunidade interna. 

Além da contribuição dos sujeitos dos vários seguimentos da Faculdade, o Conselho 

também contou com os resultados das discussões que os departamentos vinham fazendo sobre 

a implementação da Lei nº 9394/96 no que diz respeito à reformulação dos cursos de 

graduação. Assim, a construção do RI teve como principais referências às demandas da 

realidade interna e externa da Faculdade, a exemplo da “a LDB/96 e a produção da Anfope” 

(SILVA & SANTIAGO, 2001). 

Ao ser aprovado, o RI era o principal documento orientador das políticas institucionais 

e referência para as discussões do Colegiado de Cursos, órgão de caráter “deliberativo e 

consultivo em matéria de natureza didática, científica, administrativa e disciplinares” (RI, p. 

08). Este órgão era constituído “pelo Diretor da Faculdade (seu presidente), pelos 

coordenadores dos Cursos; pelo Coordenador Pedagógico Geral, pelo Assessor Técnico-

Administrativo e pela represente estudantil” (RI, p. 08) e tem reuniões “ordinárias mensais e 

reuniões extraordinárias convocadas pelo Presidente ou a requerimento de, pelo menos, de 1/3 

dos membros que o constituem” (RI, p. 08). 

Os princípios orientadores das políticas institucionais da Faculdade A, segundo seu RI, 

são de ordem: política, pedagógica e epistemológica como podemos ver em seguida: 

1. política – as funções institucionais da Faculdade dão-se através da dinâmica em que: 

 

� articula seu projeto político-pedagógico a um projeto de sociedade (RI, 
p. 02). 
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2. pedagógica – relaciona a intencionalidade da ação formativa institucional a uma 

concepção de instituição educativa: 

 

� a escola [como] um espaço complexo situada em um contexto sócio-
histórico-cultural, [tendo uma] compreensão da instituição escolar numa 
perspectiva de totalidade, valorizando a cultura local como conteúdo de 
ensino nos processos formativos e atitude política no trato com o 
conhecimento (RI, p. 02). 

 

3. epistemológica – referenda a função institucional na produção e na difusão do 

conhecimento articulado à docência: 

 

� o incentivo à pesquisa (disseminação, sistematização e produção do 
conhecimento educacional, escolar e o ensino) [no processo de] articulação 
entre teoria e prática com ênfase no preparo e no exercício da docência, ao 
relacionar áreas do conhecimento disciplinares e saberes profissionais; 
� [toma] o exercício da pesquisa como princípio científico, educativo e 
prática pedagógica (RI, p. 02). 

 

A articulação desses princípios fez com que a Faculdade assumisse um compromisso 

em 

 

ser referência educacional e cultural para mais de 30 municípios, os quais 
participam ativamente quando da realização de eventos, como palestras, 
seminários, cursos de extensão, além de projetos desenvolvidos através dos 
estágios supervisionados, os quais se propõem a intervir na realidade das 
escolas em nome da qualificação da prática pedagógica e melhores 
resultados do ensino e aprendizagem (PPCP, p. 05). 

 

Assim, a localidade e a localização da formação do(a) pedagogo(a)-professor(a) estão 

alicerçadas nos compromissos que essa instituição firmou com a comunidade interna e 

externa. Compromissos registrados na sua missão institucional que se constitui nas dimensões 

cultural, política epistemológica e profissional. A centralidade está na perspectiva 

sociopolítica do papel da IES, como podemos observar na figura nº 15. 
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Na missão, a dimensão cultural destaca a responsabilidade que a Faculdade tem em 

produzir e socializar conhecimentos culturais e articulá-los com outros tipos de conhecimento 

e de racionalidade, ou seja, relacionar a racionalidade estética com as racionalidades 

acadêmica, religiosa, entre outras, por isso visa “estimular a criação cultural e o 

desenvolvimento do espírito cientifica e do pensamento reflexivo” (RI, p. 05). 

A dimensão política aponta para o comprometimento institucional da Faculdade com 

projetos societais, intencionando fazer a interação de seu projeto político-pedagógico com os 

projetos de mundo, os quais tenham como meta a emancipação sociopolítica e cultural dos 

sujeitos na sociedade, como podemos verificar nas suas intencionalidades: 

 

� estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

� promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na instituição (RI, p. 05). 

 

A dimensão epistemológica refere-se ao compromisso da Faculdade com a produção e 

a difusão do conhecimento científico como também a preocupação com o “desenvolvimento 

do espírito científico”, relacionando-o a construção do “pensamento reflexivo” (RI), isto é, 

um conhecimento científico comprometido, engajado, assim intenciona: 

 
� incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura 
e, desse modo, desenvolver o desenvolvimento do homem e do meio em 
que vive; 

Cultural 

Política 

Epistemológica  

Perspectiva 
sociopolítica 

DIMENSÕES DA MISSÃO INSTITUCIONAL 
DA FACULDADE 

Profissional 

Figura 15 
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� promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 
através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação (RI, 
p. 05). 

 

A dimensão profissional trata da necessidade da Faculdade cuidar da formação para o 

mundo do trabalho, realiza esse movimento relacionando-o ao “desenvolvimento da 

sociedade”, desta forma objetiva: 

 

� formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 
� suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 
conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração (RI, p. 05). 

 

A articulação dessas dimensões aponta para uma perspectiva sociopolítica da missão 

da Faculdade ao declarar sua vontade institucional de tecer um envolvimento com a realidade 

local e global por meio de sua missão institucional. 

A forma pela qual a Faculdade construiu o seu Regimento Interno e os seus princípios 

e a sua missão fez com que se aproximasse de uma perspectiva Crítico-Propositiva de 

Educação Superior (SANTOS, 1997), conforme mostramos na figura nº 16. 
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A forma como se desenvolveu a construção do Regimento Interno da Faculdade 

possibilitou uma aproximação do pressuposto para a vida acadêmica. Esse documento foi 

elaborado com a participação da comunidade interna em diálogo com as demandas externas, 

oriundas da LDB/96 e das contribuições da Anfope.  

Um outro fato que aproxima a Faculdade do pressuposto para a vida acadêmica é a 

existência do Colegiado de Cursos que é uma expressão do coletivo e do lugar da construção 

das políticas internas como “espaço-conteúdo” de disputas e de contradições, como vemos na 

fala da Coordenadora Geral: “as reuniões do Colegiado eram o lugar onde a gente construía os 

(...) dissensos e de consensos temporários”. 

No que diz respeito à “característica da função das IES” a Faculdade se aproxima 

desta dimensão ao firmar como princípio orientador de suas políticas a dimensão 

epistemológica que articula a docência, a produção e a difusão do conhecimento. Essa 

PRESSUPOSTO PARA A VIDA ACADÊMICA NAS IES 
Políticas internas das IES enquanto espaço-conteúdo das contradições e das 
interseções epistemológicas e praxiológicas. Elas são o tempo e o lugar da ação 
crítico-propositiva, de consolidação de forças da localidade em diálogos contínuos 
e, por muitas vezes, assimétricos com a globalidade. 

CARACTERÍSTICA DA 
FUNÇÃO DA IES 

Ato educativo-formativo que 
se manifesta na produção e 
na socialização de 
conhecimentos, de valores, 
de crenças, de costumes e de 
tecnologias, que, por sua 
vez, só têm razão de ser se 
tiverem como finalidade a 
formação de subjetividades 
cidadãs. 

BASE EPISTEMOLÓGICA 
Relação entre as 
“racionalidades cognitivo-
instrumentais das ciências, a 
racionalidade moral-prática do 
direito e da ética e a 
racionalidade estético-
expressiva das artes e da 
literatura” (SANTOS, 1997), 
reconhecimento de formas 
diversas de conhecimentos. 

PAPÉIS INSTITUCIONAIS DAS IES 
Relação entre pesquisa, extensão e ensino 

EXIGÊNCIAS PARA A 
VIDA ACADÊMICA NAS 

IES 
• Construção de comunidades 
interpretativas internas e 
externas (enquanto redes 
dinâmicas de organização, de 
produção e de socialização do 
conhecimento e da 
administração); 
• Tomarem-se como objeto 
de reflexão. 

PRINCÍPIOS 
ORIENTADORES PARA 

AS AÇÕES 
• a busca do dissenso nas 
saídas dos problemas e  na 
construção das alternativas de 
ação 
• ações humanizantes e 
comprometidas com a 
emancipação social e política 
das comunidades locais e 
regionais 

Perspectiva Crítico-
Propositiva de 

Educação Superior 

Figura 16 

DIMENSÕES DA PERSPECTIVA CRÍTICO-
PROPOSITIVA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
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dimensão destaca o compromisso desta instituição na elaboração e na socialização do 

conhecimento científico e não-científico na intenção de contribuir para formar cidadãos e 

cidadãs críticos(as) e reflexivos(as). 

A Faculdade se aproxima da dimensão da “base epistemológica” com a sua dimensão 

cultural da missão. A instituição assume como responsabilidade a articulação de saberes de 

várias naturezas, principalmente os científicos com os culturais. A articulação da Faculdade 

com os movimentos sociais mostra a sua preocupação em se aproximar de outras formas de 

produzir e de organizar o conhecimento, por isso um diálogo com outras instituições não-

acadêmicas. 

No que trata dos “papéis institucionais das IES”, o RI da Faculdade expressa uma 

preocupação em sua missão com a articulação do ensino, da pesquisa e da extensão a partir 

das quatro dimensões: cultural, política, epistemológica profissional. A relação dos três papéis 

da instituição (ensino, pesquisa e extensão) é evidenciada na entrevista com a Coordenadora 

Geral quando se refere 

 
a pesquisa ela também tem a ver com esse estudo que eles fazem da 
realidade, porque há todo um acompanhamento pra ele elaborar, não é um 
relatório que o aluno faz (...) mas esse documento (...) de uma descrição 
dessa realidade, da identificação, dessas dificuldades que eles na realidade 
(...) de alguns encaminhamentos para que essas dificuldades sejam de 
alguma maneira atenuadas. 
 

A relação entre ensino, extensão e pesquisa na IES diz respeito a formar uma dinâmica 

que alimenta o curso de formação de pedagogos(as)-professores(as) e também as 

comunidades com as quais a Faculdade se relaciona. 

A “exigência para a vida acadêmica nas IES” se manifesta de forma significante na 

Faculdade A. a vida acadêmica se realiza de diversas formas, principalmente nos processos de 

envolvimento da comunidade interna e com outras instituições. A própria constituição e 

vivência do Colegiado representam a efetivação de uma comunidade interna de interpretação 

e de comunicação na perspectiva de Santos (1997). 

Os processos de construção do Regimento Interno da Faculdade e da Proposta 

Pedagógica do Curso de Pedagogia é uma demonstração da rede de comunicação encarnada 

no seio desta instituição. Como também a dinâmica do Colegiado evidencia que a Faculdade 

se toma como objeto de reflexão, principalmente, porque o Colegiado é o seu principal fórum 

de discussão da vida cotidiana. 

No que diz respeito aos “princípios para ações das IES”, percebemos a aproximação 

da Faculdade na própria constituição e dinâmica do Colegiado enquanto espaço de tensões e 
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de conflitos na construção dos documentos normatizadores da Faculdade e na reconstrução e 

na consolidação da identidade institucional. 

 

7.1.1 Localidade da Faculdade A de Formação de Pedagogo(a)-Professor(a) 

 

A localidade representa o ideário da formação de pedagogo(a)-professor(a) nesta 

instituição, registrado no seu Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia (PPCP), que 

manifesta a intenção de formar pedagogo(a)-professor(a) a partir da perspectiva social, 

epistemológica e político-pedagógica: 

� social da relação educação e sociedade: 

 

� profissional [que] possa identificar os processos pedagógicos que se dão no 
nível das relações sociais mais amplas, além dos espaços escolares 
institucionalizados, e busque formas de lidar com esses processos em suas 
especificidades e/ou articulando-os com a escola; 

� profissional de Pedagogia que apreenda a realidade contextual, com suas 
diversas implicações e contradições teórico-práticas no trato do fenômeno 
educativo” (PPCP, p. 12). 
 

• epistemológico que articula a produção do conhecimento à prática docente, como foco na 

atividade investigativa: 

 

� A atitude investigativa e o exercício da pesquisa como procedimento didático 
na condução de sua prática (PPCP, p. 12). 

 

• político-pedagógica, vincula a ação educativa aos projetos societais emancipadores: 

 

� egresso(a) se constitua num organizador de experiências pedagógicas 
escolares e não-escolares, regidas pelos fins de educação que pretende 
concretizar a utopia coletiva de uma sociedade democrática (PPCP, p. 12). 

 

Este ideário está firmado:  

• nas preocupações com o ser humano e sua dignidade; 
• no o aperfeiçoamento das relações; 
• na superação da discriminação; 
• na adoção de procedimentos inclusivos; 
• e na efetivação de uma gestão democrática (PPCP, p. 09). 
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A articulação destas perspectivas indica uma visão ampliada da formação, da atuação 

e da identidade do(a) pedagogo(a)-professor(a). 

No estudo da localidade dessa instituição, em relação à formação do(a) pedagogo(a)-

professor(a), encontramos traduzidas nos estruturantes apresentadas no quadro nº 16. 

 
ESTRUTURANTES DA LOCALIDADE DA FORMAÇÃO DO 

PEDAGOGO(A)-PROFESSOR(A) 
QUADRO 16 

FONTE DE PESQUISA MATERIAL PRODUZIDO 

PPCP ENTREVISTA ESTRUTURANTES 

Unidades de sentido Unidades de sentido 

Trajeto histórico Reformulação do curso Reformulação do curso 
Natureza do curso Licenciatura  Licenciatura (curso único) 

Orientação da 
reformulação do projeto 
de curso de pedagogia 

Documentos Globais: 
� Exigências legais (LDB/96 e 
legislação complementar; 
� Documentos da Anfope; 
Documentos Locais: 
� Regimento Interno; 
� Atas das Reuniões do Colegiado. 

Documentos Globais: 
� Exigências legais (LDB/96 e 
legislação complementar; 
� Documentos da Anfope; 
Documentos Locais: 
� Regimento Interno; 
Atas das Reuniões do Colegiado 

Tensões na reformulação 
do curso 

Tensão entre os interesses da 
comunidade (Colegiado) e a tensão 
nacional na disputa entre o projeto 
de formação de professores(as) do 
MEC e o projeto de formação da 
Anfope. 

Tensão entre os interesses da 
comunidade (Colegiado) e a tensão 
nacional na disputa entre o projeto 
de formação de professores(as) do 
MEC e o projeto de formação da 
Anfope. 

Objetivos da formação  
� Amplos; 
� Sociopolítico; 
� Específico 

 

Princípios orientadores 
da formação 

� Amplos; 
� Sociopolítico; 
� Específico 

 

Conteúdo da formação 
� Amplos; 
� Sociopolítico; 
� Específico 

 

Currículo  

� Conhecimentos que tratam do 
fenômeno educativo; 
� Conteúdos referentes à 
organização e funcionamento da 
escola;  
� Prática pedagógica e do ensino. 

 

Atuação do pedagogo(a)-
professor(a) 

 
� Docência do Normal Médio 
� Gestão Escolar 

� Docência nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental e do Normal 
Médio 
� Gestão Escolar 
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O trajeto histórico deste curso na IES teve inicio com a sua autorização em 1969, na 

época com duração de quarto anos e três habilitações: Administração Escolar, Supervisão 

Pedagógica e Orientação Educacional116 e continua sobre a influência das discussões que se 

faziam sobre a sua identidade e a missão como o PPCP indica 

 

Ao longo da história o curso de Pedagogia tem atravessado, junto com o 
movimento da sociedade, transformações e crises que refletem mudanças de 
paradigmas e controvérsias das políticas educacionais. Em nome dessas 
mudanças o curso tem vivido reformulações e sofrido determinações 
oficiais que redefinem seu perfil e o perfil de seus/suas egressos (as) (...) o 
curso tem sofrido ao longo de sua trajetória, investidas em sua proposta, 
tanto no sentido de reorientação da formação dos sujeitos, quanto no 
redirecionamento dos espaços de atuação desse profissional (PPCP, p. 11). 

 

Esse contexto de debate e de disputa em torno do curso de Pedagogia influenciou sua 

reformulação que se intensifica no ano de 1997, com a aprovação da LDB/96. Com a 

reformulação o curso passou a ter uma única estrutura, formando para a gestão escolar e o 

magistério para as disciplinas pedagógicas do Curso Normal Médio e, através de 

apostilamento no diploma, para os anos iniciais do Ensino Fundamental de acordo com a fala 

da Coordenadora Geral. 

Assim, a natureza do curso de Pedagogia é de uma licenciatura que se caracteriza por 

ser um “Curso único, tendo como base a docência” (ECG). Nesta perspectiva, este curso toma 

a “experiência da docência e atuação na escola” (PPCP) como pilar para a formação do 

pedagogo(a)-professor(a). 

Essa natureza foi tecida durante o processo de reformulação, motivado por duas 

questões básicas. A primeira foi desencadeada pelas exigências legais que tinham como 

referência a aprovação e a implementação da Lei 9.394/96 e a legislação complementar117, 

além das proposições da Anfope que condensavam a discussão nacional produzidas no 

movimento dos(as) profissionais da educação. A segunda foi a própria demanda local oriunda 

dos interesses da comunidade interna da Faculdade. Assim, a construção da política de 

formação para pedagogo(a)-professor(a) toma como base de sua elaboração “as novas 

exigências legais e governamentais e os novos requerimentos da sociedade” (PPCP, p. 12). 

Essas duas questões que motivaram a reformulação do curso geraram também tensões durante 
                                                
116 Seguindo as orientações da Resolução nº 2/69 do Conselho Federal de Educação que regulamentava o curso 

de Pedagogia. 
117 Parecer CNE nº 4/97, Resolução CNE n 2, 1997, Parecer CNE/CP nº. 115/99, Parecer CNE/CES nº 970/99, 

Decreto n° 3.276/99, Decreto nº 3554/00, Parecer CNE/CP Nº 09, Parecer CNE/CP nº 21/01; Parecer CNE/CP 
nº 27/01, Parecer CNE/CP nº 28/001, Parecer CNE/CES nº 133/01, Parecer CNE/CES nº 109/02, Resolução 
CNE/CP nº 01/02. 
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esse processo como podemos identificar no trecho da fala da Coordenadora Geral, transcrita 

em seguida 

 

Na reformulação do curso de pedagogia a gente trazia para a discussão o 
regimento e trazia para a discussão todo um movimento dos educadores, 
aquelas preocupações em se sistematizar o curso numa determinada direção, 
mas também trazia o movimento de sistematização de propostas e de 
políticas que iam de encontro aquilo que a discussão que o movimento dos 
educadores encaminhavam, então, isso era muito complexo, muito difícil, 
mas a gente conseguiu reformular o curso de pedagogia dentro desse 
debate, trazendo todos esses elementos para a discussão.Também a gente 
tem um documento que ajudou muito a gente (...) que são as atas das 
reuniões do colegiado, porque todas as nossas deliberações elas passam pelo 
colegiado, não existe nenhuma deliberação que seja tomada assim, vamos 
dizer, por um setor ou por uma pessoa, mesmo a direção, quando ela vai 
tomar uma decisão ela convoca o colegiado para gente discutir aquilo ali e 
dar o encaminhamento. 

 

Assim, o PPCP, que registra a política de formação de professores(as)-pedagogos(as), 

foi construído numa dinâmica de tensões globais manifestadas na disputa em torno de 

modelos de formação expressa na legislação oriunda do MEC/CNE e nas proposições do 

movimento organizado dos(as) profissionais da educação representado pela Anfope; e de 

tensões locais geradas pelos interesses dos vários segmentos da instituição contidos nas Atas 

das reuniões do Colegiado e no RI. 

Em síntese, a reformulação desse curso parte das tensões nacionais – debate entre o 

MEC/CNE e o movimento dos(as) profissionais da educação em torno do modelo de 

formação (Instrumentalista e Emancipador) – como também das que dinamizam o cenário 

local da instituição – os diversos interesses dos sujeitos da comunidade acadêmica da 

Faculdade – “tinha professor que achava que a legislação tinha que ser cumprida e aqueles 

que defendiam a discussão do movimento dos educadores” (ECG). Assim, a formulação das 

políticas internas de formação do curso de Pedagogia, como mostra o PPCP é tecida em um 

movimento institucional de discussões e foi 

 

discutido a partir de um trabalho coletivo, [com a preocupação da] 
composição de uma proposta curricular, que melhor expresse as mudanças 
que vêm sendo projetadas e vivenciadas no processo de formação dos 
profissionais dessa instituição (PPCP, p. 21). 

 

A partir das tensões que caracterizam o cenário da reforma do curso de Pedagogia no 

cenário nacional, a Faculdade optou pela aproximação com o movimento organizado dos(as) 
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profissionais da educação ao manter esse curso formando pedagogos(as)-professores(as), 

como mostra a fala da Coordenadora Geral em seguida 

 

apesar de estar se dizendo que não era para ser docência, mas nós não 
entendíamos o curso de Pedagogia sem docência. Então, nós insistimos 
nisso e mantivemos a docência. 

 

Para responder a concepção do curso de Pedagogia, a partir da opção que a instituição 

fez de aproximação do movimento organizado dos(as) profissionais da educação, a PPCP 

possui um conjunto de objetivos, princípios e conteúdos que os classificamos como: amplos 

quando dizem respeito a uma perspectiva panorâmica da formação do(a) pedagogo(a)-

professor(a) e do ser deste(a) profissional; sociopolíticos quando se referem à relação entre a 

educação e as forças que movem a sociedade e sua ligação com a formação do(a) profissional 

da educação; e específicos que tratam das questões voltadas para o exercício das funções que 

o(a) pedagogo(a)-professor(a) pode assumir. 

Conforme o PPCP, os objetivos amplos indicam a formação de um profissional para 

ser gestor(a) e professor(a): “formar profissionais da educação (...) capaz de assumir o 

trabalho pedagógico como gestor e professor” (PPCP, p. 16). No caso, a amplitude destes 

objetivos persegue uma formação que supera as habilitações na medida em que o curso tem 

um percurso curricular só com foco nas funções de gestor e de docente: 

No que se refere aos princípios amplos, a formação está pautada numa perspectiva de 

formação humana, de respeito à dignidade do sujeito, por isso a formação considera: “as 

preocupações com o ser humano e sua dignidade” (PPCP, p. 09) e com o “ser humano 

histórico, ético, relacional” (PPCP, p. 13). 

Os conteúdos amplos são três: 

� o primeiro relacionado com a dimensão humana – “formação humana e realidade social” 

(PPCP, p. 15); 

� o segundo que trata da dimensão política – “relações e interações entre sociedade e 

educação” (PPCP, p. 15); 

� o terceiro que se refere à dimensão histórica – “historicidade do fenômeno social e humano” 

(PPCP, p. 15). 

No que diz respeito aos objetivos sociopolíticos ressalvam uma perspectiva crítica e 

transformadora da formação e da atuação do(a) pedagogo(a)-professor(a) a ser formado(a), ao 

destacar uma formação que garanta: 
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� competência formal e política e compreensão crítica da realidade 
educacional, tendo em vista a sua transformação; 
� [compreensão] da educação como uma prática social, em que o processo 
educativo é visto como resultado das relações sócio-históricas, políticas, 
econômicas e culturais de um determinado momento histórico (PPCP, p. 
16). 

 

Os princípios sociopolíticos orientam a formação em quatro direções: 

a) a natureza política e social da educação ao vê-la “como ato político que tem um papel 

eminentemente social, tem dado ênfase ao trabalho voltado à comunidade que a circunda” 

(PPCP, p. 08); 

b) a natureza política das situações pedagógicas ao indicar a necessidade de que “os 

egresso(a) se constitua num organizador de experiências pedagógicas escolares e não-

escolares, regidas pelos fins de educação que pretende concretizar a utopia coletiva de uma 

sociedade democrática” (PPCP, p. 13);  

c) a natureza multifacetada da educação e da realidade ao “abordar o fenômeno educativo em 

suas múltiplas perspectivas” (PPCP, p. 11) e “apreensão da realidade social com suas relações 

e implicações sócio-político-econômica” (PPCP, p. 12);  

d) a natureza epistemológica da prática docente ao frisar a necessidade da formação tratar de 

“conhecimento teórico-prático da docência” (PPCP, p. 11). 

Para atender aos objetivos e aos princípios sociopolíticos os seus respectivos 

conteúdos definem um caráter social da educação e a articulação da prática profissional com 

as demandas da realidade. Estes conteúdos apontam para a constituição de uma base teórica 

sólida para dar conta da “educação como prática social [e] a organização do ensino e sua 

articulação com a realidade social” (PPCP, p. 15). 

Os objetivos específicos da formação centram-se na ação educativa, são eles:             

a) “efetivar o trabalho pedagógico em toda sua abrangência, no espaço escolar e em outras 

instâncias educativas;  

b) investigar a prática pedagógica, teorizando sobre as questões destacadas, apresentando 

alternativas de solução; 

c) “intervir na realidade educacional” (PPCP, p. 16). 

Em relação aos princípios específicos, esses apontam para a necessidade do curso de 

Pedagogia possibilitar as condições formativas para o desenvolvimento de práticas educativas 

pautadas na relação entre teoria e prática – “ações interventivas que articulem teoria e prática 

no campo educacional” (PPCP, p. 12). Para tanto, toma-se “a pesquisa como atitude 

pedagógica e como procedimento científico” (PPCP, p. 12). 
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No que se referem aos conteúdos, para atender aos objetivos e aos princípios 

específicos, são estruturados em três blocos: a) gestão; b) docência; c) pesquisa educacional, 

os quais têm como eixo estruturador a prática pedagógica e o estágio supervisionado. 

A carga horária do curso de Pedagogia é de 2.880 horas a serem integralizadas em um 

tempo mínimo de quatro anos e máximo de oito anos distribuídas em três blocos:                    

a) “conhecimentos que tratam do fenômeno educativo” que correspondem aos conteúdos 

amplos e sociopolíticos; b) “conteúdos referentes à organização e funcionamento da escola”; 

c) “prática pedagógica e do ensino” (PPCP, p. 22). Os dois últimos blocos correspondem aos 

conteúdos específicos. Os blocos objetivam articular os conteúdos da formação do(a) 

pedagogo(a)-professor(a) na organização e na materialização curricular. 

A PPCP define duas funções para o exercício profissional do(a) pedagogo(a)-

professor(a): a gestão e a docência. A gestão trata da:  

 
� articulação das ações educativas da escola nos seus múltiplos aspectos; 
� ocupação das funções pertinentes à gestão escolar; 
� desenvolvimento das atividades concernentes ao planejamento, à 
avaliação e à articulação das atividades escolares; 
� reunir conhecimentos técnico-científicos e desenvolver postura política 
para gerenciar recursos e materiais; 
� construir coletivamente o projeto político-pedagógico e projetos 
específicos de intervenção no cotidiano escolar (PPCP, pp. 13-14). 

 

O documento apresenta uma perspectiva de gestão participativa e pedagógica, 

afastando-se de uma visão meramente burocrática por intencionar: 

 
� integrar os sujeitos envolvidos nos processos educativos dos ambientes 
educativos; 
� contribuir para o processo de dinamização das atividades curriculares; 
� avançar na perspectiva da qualidade dos serviços prestados pela escola; 
� superação das dificuldades do cotidiano escolar (PPCP, p. 15). 

 

Assim, a gestão objetiva a articulação dos sujeitos da escola na construção dos 

projetos gestores e didáticos com a finalidade de dinamizar atividades curriculares para 

enfrentar os desafios do cotidiano escolar. Portanto, o(a) gestor(a) é um(a) mediador(a) das 

relações administrativo-pedagógicas que dão vida aos ambientes educacionais. 

A docência diz respeito a: 

 
� construção de postura pedagógica e ética, dialeticamente reflexiva e 
propositiva; 
� estabelecimento de relações e analisar os resultados da ação educativa; 
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� promoção da articulação entre a teoria e a prática; 
� desempenho da docência de disciplinas pedagógicas do curso de 
formação de professores de nível médio, modalidade Normal, a partir de 
uma concepção progressista, que contemple uma sólida formação teórica e 
promova a articulação teoria-prática (PPCP, p. 14) 
� sai com o apostilamento para ensinar também de 1ª a 4ª série (ECG). 

 

No documento há uma concepção de docência crítica, fundamentada e ampliada, que 

não se restringindo a uma visão apenas de ensino de conteúdos específicos. A função docente 

está vinculada à capacidade desse(a) profissional de relacionar a teórica à prática nas 

situações de sala de aula. Frisamos que a docência neste curso também se refere aos anos 

iniciais do Ensino Fundamental através do apostilamento no diploma, por meio de um 

artifício legal encontrado na legislação da época imposta pelo governo federal. 

As funções anunciadas no PPCP para o(a) pedagogo(a)-professor(a) estão alicerçadas 

na concepção: 

 

humanística com princípios éticos e comprometidos com a equidade e a 
qualidade social, à luz de um referencial teórico que contemple a 
historicidade dos sujeitos e a dialeticidade dos processos (p. 13) [e em dois 
princípios] a pesquisa como atitude de investigação e desveladora da 
realidade sócio-educacional, como procedimento científico ao longo do 
processo pedagógico e realidade escolar [constituída] de uma multiplicidade 
de fatos intervenientes (pp. 13-14). 

 

Essa concepção constitui uma base política (quando se refere à perspectiva 

humanística), epistemológica (ao se preocupar com a produção do conhecimento simultâneo à 

atividade pedagógica) e contingencial (ao compreender a realidade escolar como uma 

combinação de diversos fatores). 

Os espaços de atuação conforme o PPCP para o(a) pedagogo(a)-professor(a) referem-

se: a) espaços escolares e em espaços não-escolares (setores empresariais e institucionais). 

Porém, a principal marca do curso ainda é a preparação para o espaço escolar como locus 

privilegiado de atuação do(a) pedagogo(a)-professor(a)118. 

A localidade da formação da Faculdade A está voltada para uma perspectiva Crítica de 

Educação (FREIRE, 2000, 1992, 1987) que se alicerça numa visão de formação enquanto 

construção de identidades cidadãs (TORRES, 2001) que não se limita à preparação 

profissional. É uma localidade rebelde no que se refere aos imperativos legais que 

                                                
118 Em pesquisa apresentada em 2002 (SILVA, D. 2002), 52,1% dos egressos sujeitos da investigação estão 

desempenhando função de docência na Educação Básica, o restantes dos egressos estão assumindo funções de 
Administração Escolar, Apoio Pedagógico, entre outras.  
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regulamentam a formação de professores(as), haja vista que no período estudado o governo 

deslocava, por meio de um imperativo legal, a formação dos(as) professores(as) para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental para o Curso Normal Superior a ser vivenciada no ISE e a 

Faculdade na reformulação do curso de Pedagogia, utiliza-se dos tempos e dos espaços legais, 

mas não implementa nem o Curso Normal Superior e nem o ISE119. 

 

7.1.2 Localização da Faculdade A de Formação de Pedagogo(a)-Professores(as) 

 

A localização constitui-se das ações para a formação do pedagogo(a)-professor(a) 

registrado nas Atas do Colegiado de 1997 a 2002 e na entrevista com a Coordenadora Geral 

(ECG). O estudo desses documentos indicou um processo de mobilização vivenciada pela 

Faculdade, como mostramos no quadro nº 17. 

 

TEMÁTICAS DA LOCALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO(A) PEDAGOGO(A)-
PROFESSOR(A) 

QUADRO 17 

 
TEMÁTICAS 

 

 
ATAS 

 
ENTREVISTA 

 
 
Internas 

Comissão da Reforma do Curso de 
Pedagogia; 
Reuniões do Colegiado; 
Ações frente ao Provão 

Comissão da 
Reforma do Curso 
de pedagogia; 
Ações frente ao 
Provão 

 
 
 
 
 
MOBILIZAÇÕES 
 

 
 
Externas  

Reunião com as faculdades da região; 
Encontro com IES que oferecem curso de 
Pedagogia; 
Encontro no Conselho Estadual de 
Educação; 
Diálogo com o MEC 

 

 
As ações materializadoras do curso de Pedagogia na recepção e na ressignificação dos 

Modelos de Formação e da Política de Avaliação Sistêmica do governo federal da época são 

representadas pelas mobilizações sejam internas e/ou externas em torno da reformulação do 

curso de Pedagogia e dos impactos do Provão nas licenciaturas. 

As políticas internas de formação do curso de Pedagogia centraram-se em ações que 

impulsionaram o processo de reformulação deste curso. Tais ações tiveram dois movimentos: 

uma dinâmica de mobilização interna e outra externa. O movimento interno de reformulação 

                                                
119 A Faculdade chegou a criar o ISE (Instituto Superior de Educação) devido às exigências que constavam na 

legislação que regulamentava a formação de professores(as) na época, mas essa instituição não o 
implementou.  
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das licenciaturas, em especial, a de Pedagogia, foi intensificada com a aprovação da 

LDB/96120 como podemos observar na seguinte afirmação, 

 

A reformulação dos cursos [inclusive o de Pedagogia], já em andamento 
através de vários estudos e discussões, toma forma e impulso nesse ano por 
força da LDB, daí porque a formação de uma Comissão para estudo da nova 
Lei (ATA, 27/06/1997). 

 

Desta forma, a Lei 9.394/96 passou a ser uma das principais motivações e referências 

para a discussão acerca da formação dos(as) profissionais da educação a serem formados(as) 

nesta instituição. Contudo, a legislação não era a única referência para as mobilizações 

internas na reformulação das licenciaturas, a Faculdade tomou também como norte “temáticas 

referentes aos movimentos sociais e até questões rurais” (ATA, 01/08/2001). O que deixa 

aparecer o interesse da Faculdade em travar um diálogo para a construção do processo de 

formação. 

Por isso que 

 

as discussões eram regulares e nós usávamos todos os documentos que 
estavam em discussão naquele momento, mas ao mesmo tempo levávamos 
em conta aquilo que o nosso Regimento destacava como são fundamentos, 
princípios para a formação de professores (ECG). 

 

Essas discussões se davam pelo movimento interno constituído pelas reuniões da 

comissão de reformulação do curso de Pedagogia que tinham a participação dos “os 

professores do curso, representantes dos alunos e a assessoria da professora “X”121 que nos 

acompanhou e nos orientou ao longo dessas discussões” (ECG). 

As referências para a discussão foram as “exigências legais que redefinem muitos dos 

parâmetros da formação de educadores” (ATA, 06/08/1997), o Regimento Interno e os 

documentos da Anfope, estes tomados como uma “referência forte e um estudo profundo e 

político” (ECG). 

Duas questões foram frisadas pela Coordenadora Geral na dinâmica de reformulação 

do curso: 

 
1- nós não restringíamos as nossas discussões e nem a nossas preocupações 
na direção do atendimento da decisão legal, não. A decisão legal precisava 

                                                
120 Fazia parte da cultura da Instituição A a discussão sobre o curso de Pedagogia, contudo esse debate ganha 

fôlego com a implementação da legislação que regulamenta a formação dos(as) professores(as). 
121 Trata-se de uma assessoria existente na Faculdade. 
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ser respeitada, mas tinha que haver espaço para que colocássemos junto 
aquilo que nós tínhamos decidido coletivamente como princípio para 
formação; 
2- superar as questões coorporativas de não ficar se preocupando com 
aquilo que eu ensino ou com professor fulano de tal, não seria isso (ECG). 

 

A primeira questão evidencia que o processo de recepção das políticas de formação 

tem na lógica da localidade seu contraponto. Ou seja, a refração-retradução se efetivava na 

interseção entre globalidade da legislação e a localidade expressa no Regimento Interno. A 

segunda questão frisa a diversidade de interesses no próprio chão da instituição que precisa 

ser superada em função da construção de um “consenso” (ECG) pautado nas idéias contidas 

no RI. 

A dinâmica de reformulação teve uma característica básica: a disposição dos(as) 

participantes em contribuir com a discussão, como pode ser visto nesta afirmação: “todo 

mundo estava muito interessado e as pessoas também até queriam participar da redefinição 

desse curso” (ECG). 

As reuniões do Colegiado – mobilização interna - tornaram-se o principal fórum de 

discussão do curso, sendo o momento de síntese e de encaminhamento, constituindo-se 

enquanto rede de interpretação (SANTOS, 1997) interna para a Faculdade ao produzir uma 

documentação que servia de referência para discutir as ações institucionais a partir dos 

interesses da comunidade como indica a afirmação 

 

A ata é uma referência boa para gente, às vezes até para a gente tomar uma 
decisão, a gente vai lá para ver o que foi que a gente tinha antes deliberado 
pra não sair daquela rota (...) às vezes a gente deixa escapar alguma coisa 
que ficou decidida e vamos lá buscar o que ficou decido para a gente poder 
encaminhar alguma situação que vem à tona (ECG). 

 

A ata representação mais do que a documentação das reuniões do Colegiado, ela 

registra as produções de sentido, os compromissos, os conflitos e os conteúdos das discussões, 

servindo de material de referência para as reflexões e as tomada de decisões da instituição. 

O Colegiado de Cursos era o espaço de discussão e de ressignificação ao produzir uma 

documentação onde se escrevia uma parte significativa da localidade da Faculdade. 

O movimento de mobilização externa foi uma estratégia utilizada pela Faculdade para 

manter o diálogo com as demais IES na discussão, principalmente, acerca da reformulação do 

curso de Pedagogia, observando-se três movimentos de discussão interinstitucional: 
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� encontro com as faculdades da região para discutir os impactos da LDB/96 no curso de 

Pedagogia (ATA, 27/06/1997); 

� participação no Encontro das Instituições de Ensino Superior que ofereciam curso de 

Pedagogia. Esse encontro tinha como pauta a discussão do curso a partir da aprovação das 

diretrizes do Curso Normal Superior, querendo saber qual o destino do curso de Pedagogia a 

partir do advento do Normal Superior como podemos observar na motivação que gerou o 

Encontro das IES neste trecho da Ata (16/05/2001) 

 

a aprovação das Diretrizes para o Curso Normal Superior, que devem ser 
implantadas (...) gerou a necessidade de rever a formação do curso de 
Pedagogia, pois (...) de acordo com as mudanças sugeridas. 

 

� participação na Reunião do Conselho Estadual de Educação, onde se debateu a reforma do 

curso de Pedagogia a luz das diretrizes curriculares para a formação de professores(as) (ATA, 

12/12/2001). 

Além desses três movimentos, a Faculdade procurou outros interlocutores como os 

representantes do MEC no Estado de Pernambuco e acessou o site do MEC para levantar 

questionamentos sobre “as providências a serem tomadas com o curso de Pedagogia” (ATA, 

13/06/2001). Estas mobilizações externas mostram a disposição da instituição de participar 

em redes de interpretação (SANTOS, 1997) na busca de construir saídas para as questões da 

reforma do curso. 

A instituição do Provão gerou outros tipos de mobilizações internas na tentativa de 

atender suas exigências, mas sem perder as identidades dos cursos, ocorrendo interseções 

entre a política de avaliação sistêmica do governo federal e as políticas de formação da 

Faculdade. 

As mobilizações conseqüentes do Provão se efetivaram através de intencionalidade 

geral mediata de “reformulação dos cursos considerando a formação na sua totalidade e as 

demandas da realidade” (ATA, 04/04/2001). A intencionalidade mediata que vincula as 

reformulações das licenciaturas, inclusive a de Pedagogia, não somente às exigências do 

Provão, mas, sobretudo, a uma perspectiva mais ampla de formação. Desta maneira, o 

objetivo com o advento do Provão era o “fortalecimento da formação, esse foi um ponto que a 

gente firmou o pé” (ECG). 

A intencionalidade geral imediata era de “assegurar um desempenho satisfatório por 

parte do corpo discente quando da realização do Provão” (ATA, 24/09/1997). Esta 

intencionalidade foi a primeira reação da Faculdade na relação entre o Provão e os cursos de 
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licenciatura em 1997. Apesar da discussão do Provão surgir simultânea ao início do processo 

de reformulação das licenciaturas da Faculdade em 1997, apenas em 1999 é que ocorre, de 

fato, uma relação entre os processos de reformulação dos cursos e as expectativas do Provão. 

E somente em 2001 o Colegiado se posicionou em relação à reformulação dos cursos, 

indicando que as reformulações não podiam ficar restritas às exigências do Provão, também 

não pode desconsiderá-lo. 

Supomos que as discussões tanto sobre a reformulação das Licenciaturas como do 

próprio Provão foram levando a Faculdade a amadurecer sua posição, fazendo com que 

“firmasse pé” numa intencionalidade mais imediata de uma formação para além do Provão. 

A partir dessas duas intencionalidades se geraram as mobilizações gerais mediatas e 

imediatas e mobilizações específicas mediatas e imediatas do curso de Pedagogia e do curso 

de Letras. 

O Provão provocou mobilizações institucionais que interferem na formação dos(as) 

licenciados(as). Para mostrar a diferenciação de mobilizações no interior da Faculdade, 

destacamos as mobilizações específicas do curso de Pedagogia e as específicas do curso de 

Letras. Fizemos isso para exemplificar a diversidade de ações que o Provão gerou entre os 

cursos da mesma instituição. 

As mobilizações gerais que perpassaram todos os cursos desta Faculdade se 

materializam nas formas mediata e imediata. A mediata quando em 1999 há uma deliberação 

pelo Colegiado que as reformulações das licenciaturas tomem como referência as exigências 

feitas pelo Provão, ou seja, o Exame Nacional de Curso passa a ser uma referência na 

discussão sobre os(as) profissionais da educação a serem formados na Faculdade “a 

reformulação e a construção dos projetos dos cursos antes das exigências do provão” (ATA, 

30/07/1999). 

As mobilizações imediatas ocorrem quando, no período de 1997 a 2002, há uma série 

de ações que tem como centralidade a reorganização das aulas dos cursos de licenciatura, 

reconfigurando o planejamento e os conteúdos das disciplinas, principalmente, as do último 

período dos cursos para atender às exigências de conteúdo do Provão. Como mostram as Atas: 

 
� amarração maior entre o que está posto no planejamento e o trabalho de 
sala de aula, com vistas a uma maior eficiência e proficuidade das 
atividades curriculares (24/09/1997); 
� encaminhamentos a serem conduzidos pelos professores em sala de aula, 
numa redefinição de suas programação, pois foi considerada a necessidade 
de os professores dos últimos períodos reverem os conteúdos de suas 
disciplinas considerando lacunas apontadas e reconhecidas (04/04/2001); 
� utilizar como instrumento de estudo a revista do Provão (15/03/2001); 
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� necessidade de uma programação especial, particularmente nesta última 
semana (07/06/2002). 

 

Assim, o Provão passa a ser referência para a organização das aulas e dos seus 

conteúdos programáticos, influenciando as práticas pedagógicas. 

Essas formas de mobilização indicam as contradições presentes na localização, isto é, 

na medida em que há pressões para atender às exigências do Provão, existe também a vontade 

de não ficar preso a ele. É justamente nesta tensão que a localização se tece, como fruto da 

complexidade da realidade (MORIN, 2002, 2001, 2000b, 2000c); (PRIGOGINE, 2002, 1997, 

1996). 

As mobilizações específicas do curso de Pedagogia ocorrem como mobilizações 

imediata e mediata, simultaneamente, traduzidas na oferta de cursos de extensão com a 

finalidade preparatória para o Provão, mas que também tem como preocupação a 

sedimentação da formação. As atas expressam essa tensão. Vejamos: “os cursos de extensão 

pensados para o curso de Pedagogia, neste momento, estão direcionados para os concluintes 

com vistas ao Provão, tendo como meta o fortalecimento da formação” (ATA, 16/05/2001). 

O curso de Letras desenvolveu ações apenas imediatas, mas com uma variedade de 

ações:  

� ação didática na medida em que implementa aulas de revisão, simulados, atividades 

específicas de preparação com os concluintes: 

 
� preparação intensiva através de aulas de revisão e provas simuladas 
(ATA, 24/09/1997);  
� realização de simulado (ATA, 04/04/2001). 

 

� ação de planejamento por meio de encontros com professores(as) das disciplinas específicas 

para repensarem suas práticas e organizarem o cronograma do curso, tendo como referência 

também o Provão: 

 
�  encontro do curso de Letras foi só com os professores das disciplinas 
específicas, pois o tema era o Provão (ATA, 04/04/2001);  
� [definição de] um cronograma de atividades a serem vivenciadas com os 
concluintes com vistas ao provão (ATA, 04/04/2001); 
� Semana de Letras que também focaliza o Provão (ATA, 16/05/2001). 

 

� ação de sensibilização através dos depoimentos e palestras em torno do Provão para 
esclarecer os(as) estudantes sobre a importância e a estrutura do Provão: 
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�  aluno que fez o provão no ano passado esteve nas turmas para falar de 
sua experiência (ATA, 24/05/2002); 
�  vinda de um professor que é também da comissão do Provão para 
conversar com alunos e professores (ATA, 24/05/2002). 

 

� ação curricular ao destacar os conteúdos valorizados no Provão, como foi o caso da 

lingüística, a serem trabalhados em sala de aula: 

 

� intensificaram-se atividades envolvendo a lingüística, que é conteúdo que 
apresenta mais lacunas (ATA, 24/05/2002). 

 

Ocorreram reações variadas em relação ao Provão, das quais destacamos três tipos: a 

primeira que diz respeito à “dificuldade observada e apontada pelo grupo é que o modelo 

padronizado para todas as instituições e para todos os lugares, não havendo espaço para 

discussão” (ATA, 12/12/2001); a segunda em relação a um “grupo que ainda apresenta 

resistência” (ATA, 24/05/2002); a terceira trata das “reações são favoráveis e as atividades 

direcionadas ao Provão estão sendo vivenciadas satisfatoriamente” (ATA, 24/05/2002). 

Assim, há uma diversidade na forma de recepcionar o Provão por meio das ações formativas 

das licenciaturas. 

Os impactos da avaliação externa sobre o curso de Pedagogia também se manifestam 

nas resistências e nas e proposição. A resistência por parte dos(as) estudantes e dos(as) 

professores(as) acontecia devido à incerteza acerca dos conteúdos que poderiam constar no 

Provão. Ou seja, a dúvida era se ocorreria uma correspondência entre o conteúdo do Exame 

Nacional de Curso (ENC) de Pedagogia e os conteúdos trabalhados durante o curso, e, por 

conseguinte, a incerteza devido à pergunta: “será que os alunos vão dar conta sobre as 

solicitações feitas sobre eles?” (ECG).  

Outra resistência ocorria pelas preocupações que os(as) professores(as) e os(as) 

estudantes apontavam: a) o Provão ocorria antes do término do ano letivo, podendo ocasionar 

solicitação de conteúdos não vivenciados ainda no curso; b) o modelo único do ENC; c) e não 

consideração as especificidades locais. 

A Coordenadora Geral ressalta o compromisso da Faculdade sublinhando que 

 

O importante era a gente fortalecer a formação (...) a gente trabalhou muito 
isso, reunindo os coordenadores e os alunos, junto com os professores de 
cada curso pra que eles percebessem e entendessem. 
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Havia, assim, uma tensão na organização da prática pedagógica. De um lado um 

conjunto de mobilizações para atender às exigências do Provão; de outro, a preocupação da 

instituição de não se limitar ao Provão e fortalecer a formação. Ambas as mobilizações foram 

gestadas nas discussões vividas pela comunidade interna. 

Esse cenário institucional permite uma relação entre a localidade e a localização e as 

globalidades-globalizações acerca da formação do(a) pedagogo(a)-professor(a). procuramos 

observá-lo tomando como referência os Modelos de Formação Emancipador e 

Instrumentalista, conforme o quadro nº 18. 

INTERSEÇÕES ENTRE OS MODELOS DE FORMAÇÃO E AS POLÍTICAS E 
AÇÕES DE FORMAÇÃO DO(A) PEDAGOGO(A)-PROFESSOR(A) 

QUADRO 18 

ESTRUTURANTES 
MODELO 

EMANCIPADOR 

FORMAÇÃO DO(A) 
PEDAGOGO(A)-

PROFESSOR(A) DA 
FACULDADE A 

MODELO 
INSTRUMENTALISTA 

 
 

Construção 

 
Processo de discussão 
no seio dos fóruns da 

Anfope 

Discussão no seio dos 
fóruns da Faculdade, 

considerando a 
Legislação, as 

proposições da Anfope e 
os interesses locais 

 
 

Através de dispositivos 
impositivos jurídicos 

Base epistemológica Perspectiva Crítica de 
Educação 

Perspectiva Crítica de 
Educação  

Racionalidade técnico-
jurídico-instrumental  

Modelo de sociedade Sociedade 
emancipadora 

Sociedade 
emancipadora 

Sociedade de mercado 

 
 

Concepção de curso 

 
Curso Único sem as 

habilitações tendo como 
base a docência 

 
Curso único tendo como 

base a docência  

Curso fragmentado com 
habilitações para o ensino na 

Educação Infantil e nos 
primeiros anos do ensino 

Fundamental 
Concepção de 
pedagogo(a)-
professor(a) 

 
Profissional da 

educação 

Profissional da educação 
na figura do(a) 
pedagogo(a)-
professor(a) 

Profissional do ensino 

Característica do 
pedagogo(a)-
professor(a) 

Crítico, reflexivo, 
inovador e engajado 
com a transformação 

social 

Produtor e difusor do 
conhecimento e crítico e 
propositivo em relação à 

realidade 

Competente em resolver os 
problemas do cotidiano 

escolar 

 
 

Concepção de docência 

Trabalho pedagógico, 
reflexão sobre o 

trabalho pedagógico e 
princípio da identidade 

profissional do(a) 
professor(a) 

 
Articulação da teoria e a 

prática na criação das 
situações didáticas 

 
 

Atividade de ensino 

Referência curricular 
da formação inicial 

BCN e a docência 
ampliada 

Formação humanista e 
profissional 

 
PCN e a prática de ensino 

 
Local da formação 

Faculdade/Centro de 
Educação Universitário 

 
Faculdade 

 
ISE 

Responsabilidades da 
instituição formadora 

Ensino, pesquisa e 
extensão 

Ensino, pesquisa e 
extensão 

Ensino, orientação e 
supervisão da prática de 

ensino 
Curso da formação Pedagogia Pedagogia CNS 
Tempo mínimo de 
formação inicial 

4 anos 4 anos De 3 a 4 anos 
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Observamos no quadro nº 18 que na medida em que a construção das políticas e das 

ações de formação para pedagogo(a)-professor(a) se assemelha com a construção das 

proposições da Anfope que fundamentam o Modelo Emancipador, também se diferencia e se 

distancia da legislação que fundamenta o Modelo Instrumentalista. 

Esse movimento de aproximação e de distanciamento ocorre devido ao fato que tanto 

o Modelo Emancipador quanto à Localidade-Localização da Faculdade, em relação à 

formação de pedagogo(a)-professor(a), se fundamentam na perspectiva de construção 

dialética da realidade e de formação para cidadania ao buscar promover “ações educativas e 

culturais que beneficiem alunos(as) e comunidade na disseminação de conhecimento e 

construção da cidadania” (PPCP, p. 10). 

Enquanto que o Modelo Instrumentalista tem como fundamento epistemológico a 

racionalidade técnico-jurídico instrumental que se distancia deste processo por querer tratar da 

discussão política acerca da formação como uma questão técnica e jurídica, tentando negar 

seu caráter político. 

Assim, a forma pela qual a Faculdade A procedeu para recepcionar os condicionantes 

da Legislação e as proposições da Anfope apresentaram um distanciamento da Razão 

Técnico-Instrumental (SACRISTÁN, 1999) ao não querer tratar da discussão acerca da 

formação pelo viés técnico-burocrático, mas pelo caminho da mobilização interna e externa, 

criando comunidades interpretativas (SANTOS, 1997). 

Identificamos que tanto o Modelo Emancipador como a localidade-localização da 

Faculdade, no que diz respeito à formação, estão fundados na Perspectiva Crítica de Educação 

(FREIRE, 2000, 1992, 1987) que os leva a uma concepção ampla de formação emancipadora 

de sociedade que visa resistir e superar o projeto societal de mercado que alicerça o Modelo 

Instrumentalista. 

A base epistemológica e o modelo de sociedade adotados pela Faculdade fazem com 

que os estruturantes da Localidade-Localização de formação da Faculdade se aproximem do 

Modelo Emancipador. Há, assim, um diálogo mais efetivo entre a Faculdade e as proposições 

da Anfope e uma resistência ao que a legislação impõe como mostra o quadro nº 18. 

Apesar da legislação sobre a formação de professores(as) retirarem do curso de 

Pedagogia a formação de professores(as) como também a responsabilidade das faculdades 

formarem profissionais para a docência nas séries iniciais do Ensino Fundamental e das ações 

de avaliação de curso através do Provão irem nesta direção, a Faculdade resistiu à 

implementação do ISE e do Curso Normal Superior. Continuou com o Curso de Pedagogia 

formando o(a) pedagogo(a)-professor(a) na Faculdade. Em resumo, a instituição A, no seu 
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movimento de refração-retradução, não se limitou a recepcionar as políticas externas 

(globalidades-globalizações), mas a ressignificá-las, mesmo a política de avaliação da época 

tendo uma natureza de credenciamento e controle (DIAS SOBRINHO, 2000a, 2002b, 2002c, 

2003a; RISTOFF, 1999, 2003). 

A maneira pela qual a Faculdade recepcionou e ressignificou os Modelos de Formação 

e as Políticas de Avaliação Sistêmica representou também um movimento de auto-produção e 

auto-organização de si mesma. A instituição não apenas ressignificou os ventos externos, 

mas, enquanto sistemas abertos e flutuantes, (PRIGOGINE, 2000), ressignificam sua missão 

e identidade no processo de construção do RI e do PPCP. 

Neste percurso de refração-retradução, uma questão foi significativa: o advento da 

legislação que normatizou o CNS e o ISE fez com que se discutissem o curso de Pedagogia na 

direção de seu fortalecimento e rejeição do CNS e a consolidação da Faculdade como espaço 

de formação do(a) pedagogo(a)-professor(a) e rejeição do ISE. 

Em um movimento semelhante, o Provão fez com que a Faculdade se utilizasse do que 

Berger (2004) chama de adaptações criativas. Identificamos este tipo de ação quando a 

Faculdade promove os cursos preparatórios e torna o Provão conteúdo do currículo dos 

semestres finais do curso de Pedagogia. Assim, os impactos também foram na elaboração de 

novas práticas e conteúdos curriculares, mas que são construídas nos debates entre os sujeitos 

locais, caracterizando a instituição como lócus de discussão e de proposição, as vezes 

rebeldes outras vezes adaptativas. 

Em resumo, tanto as adaptações criativas como as ações rebeldes foram possíveis 

devido a Faculdade ter incentivado um lócus de discussões, isto é, criou os espaços-tempos 

que promovem a deliberação democrática (SANTOS, 1999). A comissão de reformulação do 

Curso de Pedagogia e as reuniões do Colegiado tornaram-se espaços favoráveis para as ações 

que não se limitaram ao que Santos (1999) classificou de ação conformista que reduz a 

realidade ao imediato e gestar a inércia. 

 

7.2 Faculdade de Formação de Pedagoga(a)-Professores(as) B - Contextualização 

 

A Faculdade de Pedagogia em estudo faz parte de um conjunto de instituições de 

Educação Superior que compõem as Faculdades Integradas e que fazem parte da Associação 

do Ensino Superior da cidade sede, localizada na Zona da Mata do Estado de Pernambuco. 

A origem da Faculdade de Pedagogia é a Faculdade de Formação de Professores da 

Cidade Sede em 1972, ano em que esta instituição obteve a autorização para funcionamento 
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dos cursos de Licenciatura Curta de Ciências, de Estudos Sociais e de Letras pelo Conselho 

Estadual de Educação de Pernambuco (CEE-PE). 

Em 1981 foram reconhecidos os cursos de Ciências, de Estudos Sociais e de Letras. 

No ano de 1986, estes cursos passaram pelo processo de plenificação, transformando-os em 

licenciaturas plenas. O curso de Ciências com habilitação em Biologia e Matemática, o de 

Letras com habilitação em Português e Inglês e o de Ciências Sociais com habilitação em 

História e Geografia. Estes cursos foram reconhecidos em 1991. 

No ano 1998 foi criada uma nova unidade de ensino, a Faculdade de Pedagogia, 

autorizado no ano seguinte. Esse curso com Habilitação em Magistério e Administração 

Escolar; e Magistério e Orientação Educacional. Com a criação da Faculdade de Pedagogia 

institucionalizaram-se as Faculdades Integradas da Cidade Sede que foram reconhecidas em 

2003. Atualmente comportam, além dos cursos mencionados, os cursos de Turismo, de 

Farmácia, de Administração, de Psicologia e de Secretariado Executivo. 

A Faculdade é organizada em órgãos de apoio, são eles: Secretaria; Biblioteca; 

Laboratórios; Núcleo de Apoio ao Estudante; Assessoria Editorial, Centro Tecnológico e de 

Informática e Centro de Pesquisa e Planejamento. 

A organização administrativa tem a seguinte estrutura: 

� Associação do Ensino Superior da cidade sede, instituição mantenedora fundada em 1996, 

“entidade de direito privado que tem por finalidade manter estabelecimentos de ensino 

superior e estabelecer normas de funcionamento, bem como disciplinar as atividades comuns 

aos cursos e aos seus demais órgãos” (RIAES122, p. 01). A Associação está organizada 

administrativamente em: Congregação, Conselho Departamental, Coordenadorias de Cursos e 

Diretorias de Unidade; 

� Faculdades Integradas da cidade sede institucionalizada em 1999 e reconhecida em 2003, 

congregam os cursos de licenciatura e bacharelado, organizam-se administrativamente em 

Conselho Superior; Conselho Acadêmico; Diretoria; Coordenação de Cursos e Centro de 

Pesquisa, Extensão e Atualização; 

� Faculdade de Pedagogia fundada em 1998 é responsável pelo curso de Pedagogia e pelo 

Colégio de Aplicação e organizada com Conselho Acadêmico; Diretoria; Coordenação de 

Cursos e Centro de Pesquisa e Planejamento. 

A política geral da Faculdade B está assentada na sua natureza enquanto “entidade de 

direito Privado” (RIAES, p. 01), na sua finalidade de “manter estabelecimentos de ensino em 

                                                
122 Regimentos Internos da Associação de Educação Superior. 
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qualquer nível” (RIAES, p. 01), tendo como campo de atuação a “Graduação e pós-

graduação” (RIAES, p. 09), provendo cursos de graduação que “tem por objetivos 

proporcionar formação de nível superior de natureza acadêmica ou profissional” (RIAES, p. 

09). 

A Faculdade aponta a possibilidade de promover cursos em todos os níveis de 

educação, inclusive anuncia como campo de atuação o mestrado e o doutorado nas áreas das 

graduações que as entidades mantidas por ela desenvolvem. Assim, a instituição em estudo 

anuncia como as áreas de atuação: 

a) Educação Básica com o Colégio de Aplicação; 

b) Educação Profissional,  

c) Graduação e Pós-Graduação por meio do aperfeiçoamento, da especialização, do mestrado 

e do doutorado. Os cursos de graduação “destinam-se à formação profissional em nível 

superior” (RIFI123, p. 20).  

A sua missão institucional se manifesta nas seguintes finalidades: 

1. político-pedagógica que trata dos fins amplos da Faculdade em relação aos seus(aus) 

estudantes: 

 
� a educação integral do cidadão. Este se caracteriza por ser consciente da 
necessidade de continuar aprendendo (RIFI, p. 03). 

2. político-profissional que relaciona o papel da Faculdade a formação profissional pautada 

no comprometimento político e ético: 

 
� a formação dos profissionais e especialistas de nível superior, que 
representa desenvolver a ética, a autonomia intelectual e o pensamento crítico. 
Formar um profissional comprometido com a sua inserção no processo de 
desenvolvimento político-cultural e sócio econômico do país e, particular, da 
Região do Nordeste e toda Região de Pernambuco (RIFI, p. 03). 
 

3. sócio-acadêmica que diz respeito à relação entre a missão acadêmica da Faculdade e as 

exigências da realidade: 

 

� a realização de pesquisas e o estímulo às atividades criadoras, a extensão 
do ensino e da pesquisa à comunidade, mediante cursos e serviços especiais, 
prestados ao governo, à sociedade civil organizada e aos cidadãos, para 
promover a preservação e do desenvolvimento da cultura, das artes, das 
ciências e da tecnologia; o intercâmbio com instituições congêneres, nacionais 
e estrangeiras (RIFI, p. 03). 

 

                                                
123 Regimento Interno das Faculdades Integradas. 
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Essas finalidades articuladas aproximam a Faculdade da Perspectiva Crítico-

Propositivo da Educação Superior por valorizar uma perspectiva de educação cidadã que 

forme sujeitos conscientes, ao relacionar a formação profissional a ética e a autonomia 

intelectual na articulação da pesquisa, do ensino e da extensão como referências fundantes de 

suas políticas institucionais. 

As entrevistas com o Professor 1 e o Professor 2124 revelam que o Regimento das 

Faculdades Integradas não foram uma construção da comunidade. Eles foram elaborados por 

uma consultoria, não tendo, assim, a participação dos sujeitos locais. Em outras palavras, não 

foram criados fóruns que discutissem a elaboração e a implementação da política institucional 

no período recorte da pesquisa.  

Esse fato nos aproxima das contradições constituintes da construção da localidade-

localização da instituição em estudo. Por isso a Faculdade B desenvolve um movimento 

intersecivo de aproximação e de distanciamento em relação à perspectiva Crítico Propositiva 

de Educação Superior, vejamos a partir dos estruturantes desta perspectiva: 

• pressuposto para a vida acadêmica nas IES – distanciamento pelo fato dos documentos 

que registram as políticas institucionais da Faculdade B não foram frutos de discussões no 

seio da instituição; 

• característica da função da IES – aproximação porque a missão da Faculdade centra-se na 

formação do cidadão integral e na produção de conhecimento vinculado à ética e a sua 

inserção na comunidade local; 

• base epistemológica – interseção por conta de que os elementos estruturantes dos 

documentos que contêm a missão da Faculdade aproximam-se da perspectiva Crítica de 

Educação (FREIRE, 2000, 1992, 1987), mas o fato destes documentos não terem a 

participação dos sujeitos locais a distancia desse estruturante;  

• papéis institucionais das IES – aproximação devido aos documentos anunciarem a relação 

entre ensino, pesquisa e extensão como orientação da política formativa da instituição; 

• exigências para a vida acadêmica nas IES – distanciamento na medida em que a 

Faculdade não teve nenhum fórum de discussão sobre a elaboração dos documentos que 

normatizam a sua missão institucional; 

• princípios orientadores para as ações – distanciamento pelo fato de que a Faculdade não 

ter construídos os fóruns de discussão sobre sua natureza e missão, não se colocando, assim, 

como objeto de reflexão de si mesma. 

                                                
124 O Professor 2 é o Coordenador do curso de Pedagogia da Faculdade B. 
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Esse movimento de aproximação, de interseção e de distanciamento da Faculdade em 

relação à perspectiva Crítico Propositiva da Educação Superior mostra as assimetrias e as 

ambivalências constituintes das contradições que perpassam a construção da localidade-

localização desta instituição, indica também um movimento difuso e complexo da realidade 

(MORIN, 2002, 2001, 2000b, 2000c); (PRIGOGINE, 2002, 1997, 1996). 

 

7.2.1 Localidade da Faculdade B de Formação de Pedagogo(a)-Professores(as) 

 

O curso de Pedagogia da Faculdade B foi autorizado em 1999 com uma duração 

mínima de quatro anos e estruturado em duas habilitações: a) Magistério e Orientação 

Educacional com 2.924 horas e 90 créditos e b) Magistério e Administração Escolar com 

2.892 horas e 89 créditos. O regime de matrícula é anual e seriado. O curso tem uma duração 

mínima de oito semestres em quatro anos e máxima de quatorze semestres em sete anos. Este 

curso foi reconhecido pelo MEC em janeiro de 2005. 

Os estruturantes da localidade no que refere a formação de pedagogo(a)-professor(a) 

estão registrados no Projeto do Curso de Pedagogia (PCP), nos Regimentos Internos da 

Associação de Educação Superior (RIAES), no Regimento Interno das Faculdades Integradas 

(RIFI) e no Regimento Interno da Faculdade de Pedagogia (RIFP). 

Os estruturantes da localidade da Faculdade apresentamos no quadro nº 19. 
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ESTRUTURANTES DA LOCALIDADE DA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO(A)-
PROFESSOR(A) 

QUADRO 19 

 

ESTRUTURANTES 

 

 

PCP 

 

RIAES 

 

RIFI 

 

RIFP 

 
 
 
 
 
Princípios para a 
Formação 
 
Político-pedagógico  
 

 
 
Visão do 
processo 
educacional sob o 
ângulo social 
permitindo ver a 
função da 
educação na 
sociedade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• educação para a 
cidadania; 
• desenvolver a 
ética, a autonomia 
intelectual e o 
pensamento 
crítico; 
• formar um 
profissional 
comprometido 
com a sua inserção 
no processo de 
desenvolvimento 
político-cultural e 
sócio econômico; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Princípios para a 
Formação 
Sócio-profissional: 
 

 
 
 
 
 
 
 
• relação entre 
teoria e prática 
 

 
 
 
 
 
 
formação de 
nível superior de 
natureza 
acadêmica ou 
profissional 

• realização de 
pesquisas e o 
estímulo às 
atividades 
criadoras, a 
extensão do ensino 
e da pesquisa à 
comunidade; 
• ensino enquanto 
como transmissão, 
produção e difusão 
do conhecimento; 
• geração e 
transferência de 
tecnologia através 
da pesquisa, da 
extensão e dos 
serviços 

 
 
 
 
 
 
formação básica 
humanística e 
instrumental 

Natureza do Curso Licenciatura com 
duas habilitações 

   

Objetivos do Curso • Sociopolítico; 
• específicos 

   

Perfil do Egresso • Sociopolítico; 
específicos 

   

Estruturação 
Curricular 

Habilidades e 
competências 

   

 
Os princípios orientadores da localidade da formação do(a) pedagogo(a)-professor(a) 

estão organizados em duas categorias:  

a) político-pedagógicos que vinculam a formação profissional ao comprometimento político 

na relação educação e sociedade embasados em preceitos éticos e no pensamento crítico em 

vista da formação cidadã: 
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� visão do processo educacional sob o ângulo social permitindo ver a 
função da educação na sociedade (PCP); 
� educação para a cidadania; 
� desenvolver a ética, a autonomia intelectual e o pensamento crítico; 
� formar um profissional comprometido com a sua inserção no processo de 
desenvolvimento político-cultural e sócio econômico (RIFI). 

 

b) sócio-profissionais que dizem respeito às necessidades da articulação da natureza 

acadêmica e profissional na formação do pedagogo(a)-professor(a) através da relação teoria e 

prática, da produção e difusão de tecnologias através do oferecimento da pesquisa e da 

extensão, como podemos observar: 

 

� relação entre teoria e prática (PCP); 
� formação de nível superior de natureza acadêmica ou profissional 
(RIAES) 
� realização de pesquisas e o estímulo às atividades criadoras, a extensão do 
ensino e da pesquisa à comunidade; 
� ensino enquanto transmissão, produção e difusão do conhecimento; 
� geração e transferência de tecnologia através da pesquisa, da extensão e 
dos serviços (RIFI) 
� formação básica humanística e instrumental (RIFP). 

 

A articulação desses princípios visa garantir a formação de “professores(as) com uma 

educação geral que possibilite uma aquisição do conteúdo básico e indispensável ao 

magistério e a continuação dos estudos mais complexos” (PCP, p. 03). 

O PCP chama a atenção para que “a concepção de que a função social do profissional 

da educação passa fundamentalmente pelo professor, sem, contudo, esgotar-se na função 

docente” (p. 02). Desta forma, a formação do(a) pedagogo(a)-professor(a) também não se 

encerra no magistério, 

A natureza do curso é uma licenciatura para formação de pedagogo(a)-professor(a) 

conforme diz o PCP, “ o Curso de Pedagogia (...) é eminentemente um curso para formar 

professores [para atuar] no Ensino Fundamental, no Ensino Médio e na Educação Infantil (p. 

03). 

Organizamos os objetivos deste curso em duas categorias: sociopolítica (Sp) e 

específica (Es) que correspondem ao perfil do egresso pretendido pela localidade desta 

Faculdade no que diz respeito à formação, como podemos observar no quadro nº 20. 
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OBJETIVOS DO CURSO DE PEDAGOGIA E PERFIL DO EGRESSO 
QUADRO 20 

 
OBJETIVOS 

 

 
PERFIL DO EGRESSO  

 

 

 

 

Sp. 

 

 

 

 

Formar profissionais da educação 
conscientes da realidade 
brasileira. 

1. uma base teórica; 
2. competência técnica e política; 
3. capazes não apenas de transmitir o 

conhecimento, mas de criar ou reformular o 
saber científico; 

4. desenvolver pesquisa; 
5. integra-se à comunidade, de forma a 

possibilitar uma ação transformadora em 
direção à modernidade (PCP, p. 02) 

6. alto nível de conscientização e formação 
científica que lhe permita uma percepção 
clara da função pedagógica no interior da 
escola, bem como a sua relação com meio 
ambiente no campo-político, social, 
econômico e cultural (PCP, p. 22) 

 

Es. 

Assegurar o domínio dos métodos 
e técnicas pedagógicas por meio 
de um trabalho teórico-prático. 

1. uma visão do processo educacional sob o 
ângulo social permitindo compreender a 
função da escola na sociedade (PCP, p. 03). 

 

O objetivo sociopolítico caracteriza-se por dar uma maior abrangência à formação 

do(a) pedagogo(a)-professor(a) quando intenciona garantir a construção de um(a) profissional 

que tenha a capacidade de ler seu contexto. O perfil do egresso também tem uma dimensão 

sociopolítica quando aponta para a condição de que o exercício profissional seja um meio de 

inserção do(a) profissional na comunidade através de ações transformadoras da realidade a 

partir da capacidade de desenvolver pesquisa e produzir conhecimento. 

O específico visa garantir ao futuro(a) pedagogo(a)-professor(a) as condições 

instrumentais para o exercício profissional. Nesta questão há uma certa assimetria entre: o 

objetivo sociopolítico e o específico, enquanto o primeiro trata de um olhar crítico e ampliado 

da intencionalidade de formação do curso, o segundo restringe a especificidade da formação 

ao “domínio de métodos e técnicas pedagógicas”. A outra incongruência se dá na relação do 

objetivo específico e a característica do perfil do egresso correspondente: a característica 

aponta para uma visão ampla, contextualizada do processo educacional e o objetivo específico 

fica preso ao domínio de métodos e técnicas pedagógicas. 

O currículo deste curso é organizado em três blocos: Educação Geral, Metodologias 

Especificas das Disciplinas e Estágios. A estruturação do currículo se dá através de 

competências e de habilidades como podemos verificar no quadro nº 20. 
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HABILIDADES E COMPETÊNCIAS ESTRUTURADORES DO CURRÍCULO 
QUADRO 20 

TIPOLOGIA HABILIDADES COMPETÊNCIA 

Científicas 

1. Domínio do saber como ciência da educação,  
2. Competência para produzir e reelaborar novos 

conhecimentos; 
3. Domínio de conhecimento específico; 
4. Domínio de tecnologia específica de pesquisa; 
5. Acompanhamento do avanço científico-

tecnológico através da educação permanente. 

1. Contribuir para o aprimoramento da cultura 
nacional, especialmente de nível universitário; 

2. Estimular a investigação, a pesquisa e difusão 
cultural, cientifica, técnica e artística; 

3. Evidenciar no desempenho profissional o 
raciocínio lógico, ordenação de pensamento, 
clareza e metodologia científica adequados à 
sua área de atuação; 

Técnicas 

Docência: 
1. Domínio do “saber fazer” sendo capaz de 
comunicar de maneira clara e atualizada o 
conhecimento científico, utilizando tecnologia 
apropriada; 
2. Utilização de metodologia científica no 
desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem; 
3. Aplicação de conhecimentos teóricos na 
prática educacional, de forma eficiente e eficaz, 
bem como de métodos e técnicas diversificadas. 
 
Gestão: 
4. Dirigir escola de Educação Básica, pública ou 
particular; 
5. Propor e coordenar mudanças no ensino-
aprendizagem, em nível de Educação Infantil, 
Fundamental e Médio; 
6. Propor e coordenar atualização de professores 
e demais funcionários, sempre que necessário; 
7.  Elaborar e coordenar o planejamento 
curricular de escola, bem como planejamentos de 
ensino em suas várias modalidades; 
8. Coordenar os serviços essenciais da escola, no 
campo administrativo e pedagógico; 
9. Controlar bens patrimoniais, 
responsabilizando-se pelos mesmos; 
10. Avaliar o desempenho profissional de seus 
subordinados; 
11. Propor contratação de pessoal docente e 
técnico, considerando as necessidades específicas 
da escola (PCP, p. 24); 

Docência: 
1. Organizar, manter e desenvolver a educação e 

instrução em todos os níveis; 
2. Dominar o conhecimento científico dos 

conteúdos específicos da habilitação 
escolhida; 

3. Selecionar e priorizar conteúdos específicos 
para a(s) disciplina(s) de sua habilitação; 

4. Construir um referencial teórico-prático de 
modo a atuar com eficiência/eficácia no 
processo ensino-aprendizagem; 

 
Gestão: 
5. Conferir através de suas unidades de ensino, 

habilitação para o exercício de profissões 
liberais, técnico-científicas e artísticas; 

6. Exercer com competência técnica, política e 
científica a função de educador em geral e de 
especialista em educação em particular; 

7. Usar com competência científica os 
procedimentos de avaliação, de modo a 
atender a função educativa da mesma; 

8. Promover a integração da escola com a 
comunidade (PCP, p. 25); 

 

Políticas 

1. Tratamento das questões educacionais de 
maneira integrada, como parte de um sistema 
universal de acontecimentos; 

2. Posição crítica frente às situações vivenciadas, 
assumindo compromisso com a realidade 
histórica; 

3. Análise da sociedade da qual faz parte, 
sugerindo e ouvindo sugestões quanto à 
possibilidade de transformação do meio, 
usando e respeitando o princípio da 
liberdade; 

4. Utilização da democracia enquanto princípio 
básico da educação vivenciando a mesma na 
participação e socialização do saber escolar; 

5. Estabelecimento de compromisso ético para 
com a educação e em respeito ao ser humano, 
nas suas possibilidades; 

6. Visão global das estruturas político-
econômica social e cultural (PCP, pp. 23-24); 

1. Concorrer para o desenvolvimento da 
solidariedade humana, através do 
aperfeiçoamento do homem da preservação da 
cultura inspirada nos princípios democráticos; 

2. Comprometer-se com o processo de 
transformação e com o conhecimento da 
realidade que deseja alterar, onde quer que ela 
se encontre, seja na escola ou em outras 
instituições; 

3. Identificar e conceituar o homem como sujeito 
do processo histórico/cultural; 

4. Assumir uma postura ética perante o exercício 
da profissão; 

5. Respeitar o aluno como sujeito do ensino-
aprendizagem, comprometendo-se com o 
desenvolvimento sócio-cultural do mesmo, 
tendo como valores de sustentação da sua 
prática, a justiça e a ética (PCP, pp. 05-06). 
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As habilidades e as competências de caráter científico compõem uma área do currículo 

centrada na produção e na difusão de conhecimento e a potencialidade de acompanhar os 

avanços tecnológicos. Chamamos a atenção para a competência de “estimular a investigação, 

a pesquisa e difusão cultural, cientifica, técnica e artística” (PCP, p.25) que indica uma 

aproximação de um aspecto do currículo recomendada por Santos (1997, 2000b, 2004b, 2006) 

da articulação das várias racionalidades (artística, religiosa, cultural, entre outras) no seio da 

Educação Superior. 

Em relação às habilidades e competências técnicas que se referem à docência, estão 

centradas numa visão pragmática, restringido a docência ao saber prática, como podemos 

observar na figura nº 17. 

 

Essa centralidade da docência na prática e no saber cria uma assimetria e dicotomia 

entre as habilidades e as competências científicas (caráter epistemológico) e as habilidades 

competências da docência (caráter pragmático). Assim, fica a impressão de que a docência é o 

lugar da aplicação de conhecimento específico da área de ensino. 

As habilidades da gestão indicam que seu espaço é a Educação Básica e estão 

distribuídas em quatro níveis: 

� Coordenação do ensino: 

 
� Propor e coordenar mudanças no ensino-aprendizagem, em nível de 
Educação Infantil, Fundamental e Médio. 
 

� Coordenação dos processos formativos profissionais: 

 

HABILIDADES 
• Domínio do saber fazer 
• Utilização de metodologia 

científica 
• Aplicação de 

conhecimentos teóricos 
 

COMPETÊNCIAS 
• Organizar, manter e 
desenvolver a educação e 
instrução 
• Dominar o conhecimento 
científico dos conteúdos 
específicos 
• Selecionar e priorizar 
conteúdos específicos. 
• Construir um referencial 
teórico-prático de modo a atuar 
com eficiência/eficácia no 
processo ensino-aprendizagem. 
 

Figura 17 

RELAÇÃO ENTRE AS HABILIDADES 
E AS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 



 

 

248 

� Propor e coordenar atualização de professores e demais funcionários, 
sempre que necessário. 

 

� Coordenação do planejamento curricular coordenação e administração: 

 

� Elaborar e coordenar o planejamento curricular de escola, bem como 
planejamentos de ensino em suas várias modalidades. 

 

� Coordenação administrativa: 

 
� Coordenar os serviços essenciais da escola, no campo administrativo e 
pedagógico; 
� Controlar bens patrimoniais, responsabilizando-se pelos mesmos; 
� Avaliar o desempenho profissional de seus subordinados; 
� Propor contratação de pessoal docente e técnico, considerando as 
necessidades específicas da escola (PCP, p. 24). 

 

As competências técnicas de gestão estão alicerçadas numa visão ampla de atuação 

profissional, de concepção da própria gestão como vimos nas competências de 05 a 08 da 

seção da gestão, figura nº 17. 

No que se trata das habilidades políticas, possuem quatro princípios: historicidade da 

realidade; liberdade; democracia e ética que estão alicerçados em três pilares: “posição crítica 

do sujeito”; “respeito ao ser humano e suas possibilidades” e “visão global das estruturas 

político-econômica social e cultural” (PCP, pp. 23-24). 

No que se referem às competências políticas, elas possuem seis características: 

firmadas na “solidariedade humana”; compromisso “com o processo de transformação”; 

“compreensão do homem como sujeito do processo histórico/cultural”; respeito com “o 

aluno” e compromisso com seu “desenvolvimento sócio-cultural” (PCP, pp. 05-06). 

De um modo geral, as competências e as habilidades apontam para uma formação 

ampla e de compromissos com a formação de sujeitos conscientes, ético e comprometidos 

com a construção de uma sociedade democrática a partir das “sugestões de quanto à 

possibilidade de transformação do meio” (PCP, p. 23). 

As áreas de atuação profissional do(a) futuro(a) pedagogo(a)-professor(a) são no 

“Ensino Fundamental, no Ensino Médio e na Educação Infantil” (PCP, p. 03) em escolas e 

empresas, nas funções de docência, gestão e orientação educacional. 
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7.2.2 Localização da Faculdade B de Formação de Pedagogo(a)-Professores(as) 

 

Os estruturantes da localização são quatro: as pressões externas sobre as ações da 

Faculdade; o processo de não-mobilização; mobilização não-institucional e os impactos da 

avaliação externa sobre a materialização do curso. 

A construção dos documentos que orientaram a política institucional de formação da 

Faculdade se deu em resposta as exigências do MEC, conforme mostra a fala 

 

a elaboração do regimento foi visando cumprir as exigências do MEC em 
relação ao que a faculdade precisa ter, ao que o MEC exige em relação à 
dimensão de corpo docente, de infra-estrutura (Professor 2). 

 

O processo de normatização da Faculdade ocorre no primeiro momento para atender 

às determinações da legislação federal. Nesse caso, não há diálogo com os interesses da 

comunidade local, pois o que norteava a construção dos documentos normatizadores da 

instituição era uma dinâmica em que  

 

os documentos, eles  iam sendo preparados a partir da demanda, entendeu? 
Era preciso ter um regimento para apresentar a comissão do MEC, então se 
corria atrás, iam procurar o que se tinha, como é que estava, se isso atendia 
e se não atendesse era feito, era reformulado (Professor 2). 

 

Desta forma, a construção das políticas não se deu pela participação da comunidade, o 

caminho encontrado pela instituição foi a contratação de uma consultoria, caso do Regimento 

Interno que “foi efetivamente concretizado por um grupo, um grupo restrito da instituição” 

(Professor 1). O grupo restrito refere-se a “direção e por uma consultoria” (Professor 2). 

Portanto, há um processo de não-mobilização dos sujeitos da comunidade interna na 

construção da localidade-localização da formação de pedagogo(a)-professor(a) e da política 

da Faculdade como um todo como podemos verificar no trecho da seguinte fala 

 

Eu me lembro que só tomei conhecimento deste documento [projeto do 
curso de Pedagogia] quando ele estava rigorosamente pronto. Não houve 
efetivamente uma relação horizontal e democrática na discussão deste 
documento (Professor 1). 

 

Nesse contexto de materialidade do Projeto do Curso de Pedagogia evidencia-se o 

não-envolvimento, o tempo e o espaço para a discussão do projeto de curso. 
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A discussão sobre o curso de Pedagogia não se fazia com o envolvimento sistemático 

dos(as) professores(as)-formadores(as), como afirma o Professor 1: 

 

[os professores participaram] em alguns momentos sim. Em alguns 
momentos nós nos (...) encontrávamos para emitir algum tipo de opinião a 
respeito. 

 

A questão do não-envolvimento não era uma situação que agradava aos 

professores(as). Havia uma vontade de participação, como podemos perceber na fala do 

Professor 1 ao se referir a algumas reuniões em que discutia o curso  

 
essa reformulação efetivamente (...) envolvia a coordenação do curso 
articulada com outras instâncias da faculdade (...) em alguns momentos sim. 
Em alguns momentos nós nos (...) encontrávamos para emitir algum tipo de 
opinião a respeito. são eventuais, são eventuais...lamentavelmente, 
deveriam talvez ser mais sistemáticos (Professor 1). 
 

Outros tipos de encontro aconteciam em um período aproximado de três em três 

meses, mas tinham um caráter burocrático que não favorecia o envolvimento 

 

a gente se reunia, reuniões periódicas assim, às vezes duas vezes por 
semestres, e não discutia o curso, mas a questão burocrática, mesmo de 
cobrar do professor planejamento (...) a reunião sistemática era para isso 
mesmo, é a questão burocrática do curso: era encaminhamento; as 
atividades (Professor 2). 

 

A cultura da instituição parece ser de uma discussão burocrática na construção dos 

documentos gerais que norteiam suas políticas, ao serem feitos para atender as imposições 

legais, como no próprio cotidiano do curso em que as poucas reuniões que ocorreram têm um 

caráter burocrático. 

Há também uma precariedade do tempo para a discussão sobre a vivência do curso de 

Pedagogia. O Professor 1 destaca que “a disponibilidade de dedicação exclusiva de 

professores que é uma coisa complicada”. Como os(as) professores(as) do curso em sua 

maioria são horistas, não há um tempo institucionalizado para debater e melhorar o curso. A 

iniciativa de buscar a melhoria do curso fica a cargo da ação de cada professor(a) como 

podemos ver na fala seguinte 

 

Eu acho que isso ficou muito mais visível [a melhoria do curso], não sei, ou 
mais realizável nas ações de cada professor (Professor 2). 
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Assim, os avanços que se processaram no curso se desenvolveram mais por iniciativas 

informais e individuais do que por ações sistemáticas e coletivas, ou seja, por uma 

mobilização não-institucional. 

Nesse movimento, ressalta a Professor 2 que a qualidade dos(as) professores(as) foi 

decisiva no encaminhamento do curso 

 

a maioria dos professores que participava desse curso era professores recém 
formados do mestrado da Universidade Federal (...) a gente tinha essa 
expectativa de fazer um curso mais dinâmico, mais crítico. 

 

Para este Professor, a formação dos(as) professores(as) do curso de Pedagogia foi 

decisiva no direcionamento que o curso tomou rumo a uma perspectiva crítica 

 

dependia muito mais da formação que a gente tinha e parece que estava 
implícito. Entende? Na relação da gente, hoje eu fico pensando nisso, eu 
sinto isso, estava implícito, era uma coisa que todo mundo pensava, (...) não 
estava escrito, não estava determinado, mas era uma direção que a gente 
estava tomando até por conta da nossa própria formação. 

 

Em relação ao espaço da formulação da proposta do curso e de sua implementação, os 

entrevistados afirmam que não havia um lugar institucionalizado para tal discussão. Como 

relata o Professor 1: “não havia fórum para discussão”. Este Professor ressalta ainda que havia 

iniciativa da coordenação em querer abrir espaço para a discussão do curso 

 

A coordenação sempre abriu espaço para essa construção: reuniões, mesmo 
que nesse horário do intervalo. 

 

Apesar do esforço da coordenação em querer criar um tempo-espaço para a discussão 

sobre a construção e a vivência do curso de Pedagogia, o tempo-espaço é precário, se dá no 

intervalo das aulas, não havia um tempo-espaço institucional. As reuniões trimestrais tinham 

mais um caráter burocrático de cobrança dos planos de aula, embora, sempre se tentava fazer 

um debate sobre a possibilidade de melhorar o curso, seu andamento 

 

A gente tinha uma visão (...) de fazer um curso mais dinâmico, mais crítico 
(...) a gente não tinha espaço para discussão (...) isso ficava muito mais em 
cima de encontros que a gente fazia (Professor 2). 
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O tempo desta Faculdade caracterizava-se por ser predominantemente burocrático, o 

que não favorece um movimento de discussões políticas e pedagógicas que possam instigar a 

construção de comunidades interpretativas. 

Essa situação foi embrião do processo mobilização não-institucional em que os 

docentes, na informalidade, discutiam o curso. Este tipo de mobilização ganha força com o 

advento do Provão. Este é quem vem mover a discussão na IES. 

Em relação aos impactos da Avaliação de Instituição encabeçada pelo MEC-INEP, 

classificamo-nas em: intencionalidade, ações e impactos. A intencionalidade pode ser 

percebida na afirmação do Professor 1: 

 

houve toda uma preocupação efetiva de atender, atender rigorosamente 
todas as recomendações procedentes de Brasília em termos de, com isso 
chegar a um padrão de avaliação, a um padrão de avaliação que permitisse a 
continuidade do curso, entendeu, desde o momento do provão, desde o 
momento dessas transformações, a instituição procurou se adequar da 
melhor maneira possível ao atendimento das expectativas formuladas pelos 
programas de avaliação emanados do MEC. 

 

A primeira intenção foi atender às exigências que o Provão impunha, adequar-se as 

políticas de avaliação do governo federal: “a gente teve a exigência (...) para que a gente (...) 

preparasse os alunos para o Provão” (Professor 2). Assim, a intencionalidade que aparece com 

o advento do Provão foi buscar garantir que os(as) estudantes tivessem um bom desempenho 

no Exame Nacional de Curso, uma boa classificação na Hierarquia de Excelência 

(PERRENOUD, 1999) do Provão. Isto é, uma intencionalidade imediatista e instrumental que 

se constituiu em função dos interesses externos. 

Para dar conta desta intencionalidade duas grandes ações foram realizadas. A primeira 

foi realizar 

 

um simulado com eles [estudantes], uma coisa simples, a gente fez o 
simulado e no simulado a gente percebeu quais eram as dificuldades 
(Professor 2). 

 

A segunda ação foi uma espécie de preparação para o Provão a partir do resultado do 

simulado. Com a primeira ação, verificaram-se fragilidades em três áreas do currículo: 

Sociologia, Filosofia e Conhecimentos Pedagógicos 

 
A gente não fez cursinho, a gente fez uns mini-cursos para os alunos. Então, 
um mini-curso de Filosofia, um mini-curso se Sociologia, um mini-curso de 
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Conhecimentos Pedagógicos. A gente fez 03 mini-cursos para eles, e eles 
receberam certificado (...) foi como se fosse cursos de extensão (Professor 
2). 
eu acho que já com diagnóstico efetivo de que determinados conteúdos que 
passavam (...) que determinadas discussões talvez o  curso, por alguma 
razão, não estivesse, efetivamente, atendendo suficientemente. Eu me 
lembro que na área de Filosofia é possível que tivesse alguns autores que o 
provão apontava como sendo fundamentais e que nós não trabalhamos, é 
possível que na área de Sociologia houvesse alguns autores que o provão 
apontava como importante que nos não estivéssemos explorado muito 
(Professor 2). 
Eles (mini-cursos) foram dados, programadas para alguns momentos em 
que efetivamente, houvesse espaço disponível, e os professores foram 
programados para naquele momento, sobretudo, principalmente, nos 
sábados oferecerem (Professor 1). 

 

Para suprir as fragilidades foram oferecidos minicursos aos sábados nestas três áreas 

em formato de extensão. O Professor 1 chama a atenção para esta preparação que tem um 

caráter de “reforço (...) para atender as especificidades do Provão”, atender a uma 

intencionalidade instrumental. O reforço é uma espécie de prática de currículo invisível 

porque não foi registrada em nenhum documento da instituição. 

Os Professores 1 e 2 destacam que houve resistência dos(as) professores(as) do curso 

de Pedagogia em relação ao Provão. O Professor 1 diz que o “Provão tinha uma série de 

incongruências internas, uma delas é exatamente essa de generalizar a avaliação sem tratar as 

especificidades”. Enquanto o Professor 2 afirma que: 

 

O Provão (...) não iria responder as necessidades da educação, da formação 
dos professores (...) mas todos que participaram fizeram os minicursos e era 
uma coisa que a gente comentava (...): a gente não vai preparar vocês para o 
Provão, a gente vai preparar vocês [alunos(as)] para ser um professor. 
Então, vocês vão trabalhar agora no minicurso não só para responder as 
questões do provão, é para complementar a formação de vocês. 

 

A resistência é uma característica de uma parte do corpo docente, segundo o Professor 

2. Vejamos: 

 

eu percebia isso mesmo [resistência], eu sentia também isso deles, era como 
eu te disse, era muito implícito, se a gente conversava sobre isso, mas era 
essa coisa de meter o pau no Provão, dizer que isso não resolvia nada. 
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A resistência possui características técnica e política em relação à formatação do 

Provão por entender que este procedimento não contribuía para melhorar a qualidade do 

sistema de Educação Superior. 

A tensão entre a necessidade de atender às exigências do Provão e a resistência 

apresentada pelos(as) professores(as), de certa maneira, teve impactos. Os impactos são 

conseqüências das contradições que se produziram na dinâmica de refração-retradução das 

IES na tensão gerada na interseção entre as localidades-localizações e as globalidades-

globalizações. 

Na fala do Professor 2 ficam evidentes dois impactos do Provão: 

 

Eu não acho que essas exigências ajudaram a repensar o curso não, a gente 
teve que se organizar a força, aquela coisa que tinha que fazer porque era 
exigência, isso ficou muito claro para mim, que a gente estava fazendo 
aquilo porque era uma exigência. A gente começou arrumar a casa (...) a 
gente sentia essa necessidade, mas a gente não tinha espaço para isso. Certo. 
(...) Aí a gente começou aproveitar os espaços que foram criados pelo 
Provão. 

 

O primeiro impacto foi de pressão sobre a instituição e o corpo docente para 

organizarem o curso. O segundo impacto foi de criar espaços para que os(as) professores(as) 

começassem a discutir a organização do curso e não somente as estratégias para atender ao 

Provão. Este impacto diz respeito à criação de novos espaços e, consequentemente, tempos 

para a discussão do curso. Com isso, a política de avaliação sistêmica da época fez com que 

“uma parte dos professores passasse a sentir mais a necessidade de pensar no curso” 

(Professor 2). Assim, em vez de só fazer com que a instituição fizesse o movimento de prestar 

contas, fez com a Faculdade olhasse para se mesma. 

Desta maneira, foi possível não ficar apenas na intencionalidade imediatista e 

instrumental e se aproximar de uma intencionalidade mediadora, que tanto atendesse aos 

interesses do Provão como também contribuísse para uma formação sólida para os(as)-

futuros(as) pedagogos(as)-professores(as). 

Há um terceiro impacto: 

 

Antes do Provão estávamos em um vôo cego. O Provão foi, efetivamente, 
um elemento que pelo menos deu, levou as instituições a uma reflexão 
efetiva sobre a necessidade de atender a determinadas expectativas. [o 
Provão] ajudou com certeza. Com certeza esses elementos levaram a fazer 
uma reflexão sobre essas duas questões, tanto aos professores como a 
instituição (Professor 1). 
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Esse impacto foi fazer com que a Faculdade começasse a pensar em atender as certas 

expectativas, ou melhor, determinar expectativas a serem perseguidas e poder sair do “vôo 

cego”, isto é, de não ter uma direção institucionalizada. Neste momento, a ressignificação do 

Provão representou um processo de auto-produção e de auto-organização (MORIN, 2000c) 

da instituição. 

Os três impactos produzidos no processo de refração-retradução do Provão fazem 

com que o curso de Pedagogia passe a ter um tempo para sua organização e, 

consequentemente, tanto os(as) professores(as) como a própria instituição passassem a refletir 

sobre ele de uma forma mais sistemática, mesmo que seja ainda muito incipiente. Desta 

maneira, contraditoriamente, o Provão tensiona a realidade, fazendo com que os sujeitos 

locais tenham que se posicionar. 

Esse fato evidencia o processo de refração-retradução que a Faculdade materializou 

na tensão entre os interesses da globalidade-globalização dos Modelos de Formação e das 

Políticas de Avaliação Sistêmica e da realidade da própria comunidade local (localidade-

localização). 

Buscamos compreender essas interseções entre as globalidades-globalizações da 

formação de professores(as) e da avaliação sistêmica de instituições e a localidade-localização 

da formação do(a) pedagogo(a)-professor(a), no processo de refração-retradução, 

apresentando as aproximações e os distanciamentos entre as políticas e as ações de formação 

no curso de Pedagogia da Faculdade B e os Modelos Emancipador e Instrumentalista. 
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INTERSEÇÕES ENTRE OS MODELOS DE FORMAÇÃO E AS POLÍTICAS E AS 
AÇÕES DE FORMAÇÃO DO(A) PEDAGOGO(A)-PROFESSOR(A) 

QUADRO 26 

 
 

ESTRUTURANTES 

 
 

MODELO 
EMANCIPADOR 

 

 
FORMAÇÃO DO(A) 

PEDAGOGO(A)-
PROFESSOR(A) DA 

FACULDADE B 
 

 
 

MODELO 
INSTRUMENTALISTA 

 

 
Construção 

Processo de discussão 
no seio dos fóruns da 

Anfope 

Discussão entre a direção e 
uma consultoria 

Através de dispositivos 
impositivos jurídicos 

 
Base epistemológica 

Perspectiva Crítica de 
Educação 

Aproximação com a 
Perspectiva Crítica de 

Educação 

Racionalidade técnico-
jurídico-instrumental  

Modelo de sociedade Sociedade 
emancipadora 

Sociedade emancipadora Sociedade de mercado 

 
 

Concepção de curso 

 
Curso Único sem as 
habilitações tendo 

como base a docência 

 
Curso único com duas 

habilitações, tendo como 
base a docência  

Curso fragmentado com 
habilitações para o ensino 

na Educação Infantil e 
nos primeiros anos do 
ensino Fundamental 

Concepção de 
pedagogo(a)-
professor(a) 

Profissional da 
educação 

 
Pedagogo(a)-professor(a) 

 
Profissional do ensino 

Característica do 
pedagogo(a)-
professor(a) 

Crítico, reflexivo, 
inovador e engajado 
com a transformação 

social 

Profissionais da educação 
conscientes da realidade 

brasileira 

Competente em resolver 
os problemas do cotidiano 

escolar 

 
 

Concepção de 
docência 

Trabalho pedagógico, 
reflexão sobre o 

trabalho pedagógico e 
princípio da 

identidade profissional 
do(a) professor(a) 

 
 

Fazer prático 

 
 

Atividade de ensino 

 
 

Referência curricular 
da formação inicial 

 
 

BCN e a docência 
ampliada 

Educação geral que 
possibilite uma aquisição 

do conteúdo básico e 
indispensável ao magistério 
e a continuação dos estudos 

mais complexos 

 
 

PCN e a prática de ensino 

 
Local da formação 

Faculdade/Centro de 
Educação 

Universitário 

 
Faculdade 

 
ISE 

Responsabilidades da 
instituição formadora 

Ensino, pesquisa e 
extensão 

 
Ensino, pesquisa e extensão 

Ensino, orientação e 
supervisão da prática de 

ensino 
Curso da formação Pedagogia 

 
Pedagogia CNS 

Tempo de formação 
inicial 

4 anos 4 anos De 3 a 4 anos 

 
A construção e a efetivação da proposta de formação do(a) pedagoga(a)-professor(a) 

se distancia da perspectiva do Modelo Emancipador e se aproxima do Modelo 

Instrumentalista, haja vista que a dinâmica de sua elaboração é externa a comunidade interna 

da Faculdade e se faz sob as pressões legais, tendo mais um caráter técnico-burocrático. 
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Apesar de sua construção ser alheia à comunidade interna, as bases epistemológicas 

que fundamentam a proposta se aproximam da perspectiva Crítica de Educação (FREIRE, 

2000, 1992, 1987). Isto ocorre porque o projeto de curso defende a construção do cidadão 

crítico, reflexivo e comprometido com a realidade nacional e local, vendo na educação espaço 

estratégico para a transformação social em vista a construção da sociedade democrática. Por 

isso que o modelo de sociedade que alicerça o projeto de formação do(a) pedagogo(a)-

professor(a) é o emancipador. 

A localidade-localização da formação da Faculdade B, ao se aproximar da perspectiva 

Crítica de Educação como base epistemológica e política, afasta-se da Razão Técnico-

Instrumental (SACRISTÁN, 1999) que, por sua vez, alicerça o Modelo Instrumentalista. 

A concepção de curso, por um lado, aproxima-se do Modelo Emancipador, mas ainda 

permanece com duas habilitações, não fortalecendo a unidade do trabalho pedagógico que 

caracteriza o Modelo calcado na Anfope. Por outro lado, distancia-se do Modelo 

Instrumentalista por ser um curso único e não como o Curso Normal Superior que se divide 

em duas licenciaturas: um para a Educação Infantil e outra para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

A Faculdade intenciona formar o(a) profissional da educação que seja consciente dos 

desafios da realidade local, regional e nacional, por isso que mantém um diálogo 

aproximativo com o Modelo Emancipador. Vale ressaltar que o Curso de Pedagogia da 

Faculdade B foi criado no ano de 1999, período de muita tensão entre o MEC/CNE e a 

Anfope. Momento em que o governo federal foi bastante incisivo na imposição da 

legislação125 que regulamentou a formação de professores(as). Mesmo assim, a Faculdade 

resiste e cria o Curso de Pedagogia em vez do Curso Normal Superior e não cria o ISE. As 

lógicas do campo de investigação possibilitaram a refração-retradução dos ventos externos, 

mesmo em um cenário de não-mobilização e de mobilização não-institucional da Faculdade 

B. 

A concepção de docência aproxima-se do Modelo Instrumentalista por centra-se em 

uma visão de ser espaço de aplicação de saberes e de domínio de métodos e técnicas 

pedagógicas, consequentemente se distancia do Modelo Emancipador que trata a docência 

numa perspectiva do quefazer (FREIRE, 1987), do fazer fundamentado. 

                                                
125 No período de 1996 a 1999 os principais dispositivos legais que reformularam a formação do(a) profissional 

da educação foram constituídos pela LDB/96, Parecer do CNE 115/96, Resolução CP 1/99, Parecer CNE/CES 
970/99, Decreto 2.306/97, Decreto 3.276/99, sendo complementada pela seguinte legislação: Resolução do 
CNE/CP 1/2002, Parecer do CNE/CP 21/2001; Parecer CNE/CP 27/2001; Parecer CNE/CP 28/2001; Parecer 
CNE/CP 009/2001. 
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A referência para a construção curricular é a necessidade de uma formação geral, 

humanística que garanta a capacidade de construção da reflexão crítica, da elaboração dos 

mecanismos da produção e da difusão do conhecimento e da potencialidade de continuar 

aprendendo. Esta característica do Curso de Pedagogia lhe aproxima do Modelo 

Emancipador, que tem a BCN como referência curricular. 

Ao adotar a Faculdade e o Curso de Pedagogia como lugar da formação do 

pedagogo(a)-professor(a) e o tempo mínimo de quatro anos de formação, esta instituição 

apresenta uma resistência à legislação da época e, consequentemente, um distanciamento do 

Modelo Instrumentalista. Este fato indica a opção que a instituição fez de aproximação com o 

movimento dos(as) profissionais da educação. Percebemos nesta situação de não 

cumprimento da legislação uma aproximação de construção de uma postura transgressora e 

rebelde (SANTOS, 2000, 1996). Isto é possível, entre outros fatores, pela natureza conflitiva, 

não-linear e caótica da realidade (MORIN, 2002, 2001, 2000b, 2000c); (PRIGOGINE, 2002, 

1997, 1996) e da relação interseciva das globalidades-globalizações e as localidades-

localizações. 

A contradição nesta questão é que o Projeto do Curso de Pedagogia não foi construído 

pela comunidade interna, e sim por uma consultoria. Apesar de não ser uma construção local, 

apresenta-se, em seu conteúdo, uma aproximação com o Modelo Emancipador e serve de base 

para que os(as) profissionais da Faculdade pudessem trabalhar aproximando-se de uma 

perspectiva Crítica de Educação. 

Uma outra contradição da localização da formação do(a) pedagogo(a)-professor(a) da 

Faculdade é evidenciada com o advento do Provão. Este fez emergir, por um lado, questões 

que denunciam certas assimetrias entre a Proposta do Curso de Pedagogia e sua elaboração e 

efetivação, ou seja, entre a localidade e a localização. São elas: a) não havia tempo-espaço 

institucional nem para elaborar e nem para pensar a efetivação do curso de Pedagogia; b) 

ocorreu uma preocupação primeira em instrumentalizar os(as) estudantes para responder 

satisfatoriamente às exigências do Provão. Por outro lado, há, contraditoriamente, uma 

resistência tanto dos(as) professores(as) em relação ao ENC, a qual conduz a construção de 

tempos-espaços para pensar do curso de Pedagogia no que diz respeito à sua organização, 

tomando como preocupação a melhoria das práticas formativas numa perspectiva mais ampla 

que fossem além das exigências imediatas do Provão. 

Na Faculdade B fica evidenciado a natureza das IES como sistemas complexos e 

abertos (PRIGOGINE, 1996), constituídos de assimetrias e de ambivalências que 

caracterizam as contradições e abre o espaço para a polissemia (SILVA, 1999). Mesmo não 
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havendo uma mobilização institucionalizada para a elaboração de sua normatização, a 

instituição vai além dos determinantes legais que regulamentam o curso de formação de 

pedagogo(as)-professores(as) como da efetivação da avaliação credencialista e de controle. 

Isto acontece quando a Faculdade oferece o curso de Pedagogia para a formação de 

pedagogos(as)-professores(as) e os professores(as) fazem do Provão um dispositivo de 

mobilização. O que percebemos é o que Berger (2004) chama de adaptações criativas, ou 

seja, na pressão dos condicionantes externos, a comunidade interna cria situações para 

construir alternativas emancipadoras, mesmo que incipientes. 

 

7.3 Faculdades A e B: assimetrias e ambivalências 

 

O estudo das duas Faculdades nos possibilita um olhar sistêmico entre elas, não para 

compará-las, mas para confrontar as duas realidades, percebendo diferenças e aproximações. 

A Faculdade A tem uma história (tempo-vida) de discussão que favoreceu o processo 

de refração-retradução dos Modelos de Formação e das políticas de avaliação e construção 

de espaços em que os sujeitos locais pudessem aderir à construção e a efetivação das políticas 

internas da instituição. A Faculdade B por ter menos tempo de fundação, não apresentou uma 

maturidade institucional que favorecesse o envolvimento dos seus sujeitos na construção de 

sua localidade e localização. Enquanto o tempo-espaço da Faculdade A é caracterizado pela 

predominância de uma discussão de ordem política e pedagógica, a Faculdade B tem no seu 

tempo-espaço um caráter burocrático. 

Com as naturezas do tempo-espaço diferentes, as duas Faculdades constroem formas 

de mobilização diferentes. A existência do Colegiado não como espaço burocrático, mas 

como lócus de discussão, de registro e de tomada de decisão, favoreceu a Faculdade A 

documentar suas deliberações, mas, sobretudo, registrar sua história, a história de suas 

mobilizações, de suas formas de enfrentar os desafios locais e globais intersecivamente. A não 

existência de um espaço institucional em que estivessem presentes os vários seguimentos da 

instituição fez com que, primeiro, não houvesse a discussão e sua documentação. Assim, o 

registro da localização da Faculdade B ainda era oral. 

Contudo, a Faculdade B como a Faculdade A, não foram espaço-tempo apenas de 

reprodução das políticas governamentais da época. A Faculdade A com um movimento 

sistemático de mobilizações internas e externas, a instituição B com um processo de 

mobilização não-institucionalizada. 
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Uma questão que chamou a atenção é a presença do Provão na instituição B. Apesar 

da lógica do controle e classificação que a política de avaliação sistêmica do governo de FHC 

imprimiu, ela teve um efeito contrário. A forma que a comunidade interna do curso de 

Pedagogia recepcionou o curso fez do Provão um instrumento de iluminar, jogar luz nas 

práticas pedagógicas (DIAS SOBRINHO, 1997, 1999, 2000b, 2000c), diagnosticar não 

somente os conteúdos disciplinares que os(as) estudantes precisam estudar mais, mas 

consolidar a necessidade de espaços-tempos pedagógicos para a discussão sobre a vivência 

(localização) do curso. 

Assim, em vez da política de avaliação credencialista e de controle do governo inibir a 

capacidade de inovação e de crítica dos sujeitos locais, provocou o contrário, aguçou estes 

sujeitos a irem além. O discurso comum das duas Faculdades foi fortalecer a formação e não 

se limitar à preparação para o Provão. Nesta perspectiva, as maneiras que as duas localidades-

localizações investigadas desenvolveram para a recepção-ressignificação do ENC dialogaram 

com a dupla função que a avaliação na perspectiva Formativa Reguladora tem de consolidar 

valores, crenças, hábitos, saberes e competências constituídas e contribuir para ressignificá-

los alimentando as realidades das instituições. 

Tanto na Faculdade A como na B, o Provão provocou tensões. Uns acham que 

deveriam atender suas exigências e oferecer cursos preparatórios e encontros de 

sensibilização, outros que defendiam a idéia de fortalecer a formação. Desta forma, o Provão 

foi um dispositivo “das tensões e das mediações temporais e espaciais” das duas Instituições. 

Um fato importante é que ambas as Faculdades possuem Regimentos Institucionais e 

Projetos de curso de Pedagogia que apontam para uma perspectiva de sociedade democrática, 

de formação para a cidadania, de conhecimento comprometido com a transformação social. 

Estes documentos, de formas diferentes, foram os contrapontos nas leituras que se faziam da 

chegada dos ventos externos. 

Apesar de terem documentos que as aproximam no que diz respeito a uma perspectiva 

Crítico-Propositiva de Educação Superior, há uma diferença que as distanciam: localização. A 

Faculdade A tem uma prática institucional de mobilizações internas e externas na construção 

de suas políticas, enquanto que a Faculdade B tem indícios de processos de mobilização não-

institucional que fica a mercê das iniciativas individuais. 

Assim, as Faculdades campo de pesquisa possuem duas características que Santos 

(2000) destaca como fundamentais para a constituição de localidades-localizações 

propositivas: conhecimento emancipador e ação rebelde. A concepção de conhecimento que 

perpassa os documentos orientadores das políticas institucionais das duas instituições frisa a 
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relação entre a produção do conhecimento e sua difusão com o comprometimento em 

contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária (emancipadora). Em 

relação à maneira de responder aos imperativos das políticas de formação e de avaliação do 

governo de FHC, as Faculdades desenvolvem ações rebeldes ao não implementarem o CNS e 

nem o ISE para a formação de professores(as) para os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Com isso as instituições produzem políticas rebeldes (SANTOS, 2000) frente os imperativos 

das globalidades-globalizações. 

Chamamos a atenção que as ações rebeldes das duas Faculdades possuem diferenças. 

As ações rebeldes da Faculdade A faz parte de sua cultura institucional de mobilizações 

internas e externas, enquanto que as ações rebeldes da Faculdade B surgem primeiro do 

documento feito pela consultoria sem participação de sua comunidade interna, depois de 

iniciativas individuais dos(as) professores(as) do curso de Pedagogia. 

O pressuposto que Santos (2000) anuncia de que o princípio da comunidade foi o 

menos colonizado e regulado pela racionalidade cognitivo-instrumental da modernidade foi 

percebido quando as duas comunidades acadêmicas, cada uma com suas especificidades, 

conseguem ir além da regulação do Estado no que se refere à formação de pedagogos(as)-

professores(as). Este fato acontece, principalmente, pelas duas dimensões da racionalidade 

estético-expressiva: a participação e a solidariedade. São através das mobilizações e 

mobilizações não-institucionais dos sujeitos locais das duas comunidades que são possíveis as 

ações rebeldes, que por sua fez se efetivam devido à adesão solidária e não compulsiva destes 

sujeitos em função da construção e da materialização de um curso de Pedagogia de qualidade 

e que forme professores(as) críticos e competentes. Por isso que as duas Faculdades se 

afastam do Modelo Instrumentalista, o qual tem em sua base epistemológica a racionalidade 

cognitivo-instrumental. 

Assim, as Faculdades ao lançarem mão do conhecimento-emancipação (SANTOS, 

2000) e da ação rebelde constroem localidades-localizações que possibilitam o processo auto-

produção e auto-organização (MORIN, 2000c). Esta dinâmica se dá em um cenário de 

ambivalências e de assimetrias constituintes das contradições da realidade. Ou seja, o chão 

das IES pesquisadas é constituído de fatores de instabilidade (PRIGOGINE, 2002) que 

impulsionam a necessidade de um movimento de auto-eco-organização (MORIN, 2000c). 

Em outras palavras, as Faculdades passam, no processo de refração-retradução, por um 

percurso de recursão organizacional por desenvolverem mais do que um retorno no que se 

trata dos Modelos de Formação e das Políticas de Avaliação, elas ressignificam os ventos 

externos se auto-ressignificando. 
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Nesse movimento, as Faculdades vivenciam processos hologramáticos (MORIN, 

2000C), ao recepcionarem e ressignificarem os Modelos de Formação e as Políticas de 

Avaliação na dinâmica de implementação das políticas de formação de pedagogos(as)-

professores(as) – o que representa uma parte da instituição – reformulam também a cultura 

institucional como um todo, confirmando a idéia que a parte traz os elementos da totalidade 

(organismo global). 

Por fim, não há uma relação dicotômica entre as globalidades-globalizações e as 

localidades-localizações. Elas constituem uma dinâmica interseciva de complementaridade, 

como diz Milton Santos (2002b), toda globalização é sempre uma globalização de uma 

localidade. Desta maneira, as globalidades-globalizações do cenário brasileiro que são 

contaminadas pelos ventos internacionais somente ganham materialidade nos chãos das 

localidades-localizações de cada instituição em movimentos conflitivos e complementares. 

Assim, os Modelos de Formação e as políticas de avaliação sistêmica da Educação Superior 

ganham materialidade no processo de refração-retradução que as localidades-localizações 

realizam, e, por seu torno, as localidades-localizações se alimentam das inserções das 

globalidades-globalizações em movimentos difusos que constituem a realidade complexa. 

 



 

 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As considerações finais levam-nos a realizar um movimento circular que salienta o 

retorno aos objetivos e aos pressupostos que nortearam a pesquisa. Partimos do pressuposto 

de que a reforma da sociedade e do Estado é marcada pelo viés neoliberal. Tanto os estudos 

realizados para contextualizar a pesquisa como os estudos das próprias políticas de Educação 

Superior e de avaliação de instituição indicam que as mudanças que assolam a sociedade, nas 

suas dimensões econômica (imposição do consenso neoliberal), social (constituição da elite 

global pulverizada), política (contradições e assimetrias na organização do poder mundial) 

afetam o cenária da educação brasileira. Estas transformações tornam a realidade aberta a 

processos de ressignificações devido as disputas que se travam no seio da própria sociedade, 

na busca de consolidação de projetos societais, principalmente, na luta pela redefinição da 

identidade do Estado e, em particular, das IES. Percebemos, assim, que as instituições 

investigadas passam por processos de mudanças e de reformulações para se situar neste 

contexto. 

As crises da Educação Superior as afetam e as levam a construírem alternativas para 

lidar com o atual momento. Um dos paradoxos nessa trajetória é que uma das estratégias de 

superação das crises é o resgate e a afirmação de velhos princípios da Educação Superior 

como é o caso da relação entre ensino, pesquisa e extensão. Mesmo as duas Faculdades não 

tendo a responsabilidade legal com esta relação, segundo a legislação em vigor, elas a 

colocam em seus documentos como finalidades e princípios importantes. Outro paradoxo é a 

dificuldade da efetivação da relação entre ensino, pesquisa e extensão. Menor dificuldade na 

Faculdade A e maior na B, mostrando, desta maneira, as várias formas e ritmos das IES 

reagirem aos desafios do contexto das crises e das investidas neoliberais. 

A legislação e as ações do governo, no período investigado, criaram as condições para 

a expansão privatista da Educação Superior. Este fato ocorre por meio da mercadorização da 

educação ao incentivar o crescimento do número de IES privadas, criando as condições para a 

consolidação do mercado do Ensino (e não da Educação Superior). Isto se efetiva por meio do 

processo de diferenciação e de diversificação das IES, favorecendo a criação rápida de 
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instituições privadas que não têm a responsabilidade com a pesquisa e extensão, sendo apenas 

instituições de ensino. 

Esta dinâmica apóia-se na legislação que tanto possibilitou a diferenciação e 

diversificação das IES (universidade, centros universitários, faculdades integradas, faculdades 

isoladas e instituto de Educação Superior) como o seu controle pelo Estado através do Provão, 

tendo como referência os princípios de produtividade, de eficiência e de hierarquização. 

A crise e a Reforma da Educação Superior e as transformações da sociedade como um 

todo se manifestaram nas duas IES de formas diferentes. Os processos de reformulação de 

seus cursos e de seus documentos orientadores e normatizadores são movimentos 

diferenciados em respostas aos desafios do atual cenário. Este diálogo se desenvolveu na 

Faculdade A com mais intensidade e sistematização e na Faculdade B sobre a pressão do 

Provão e da legislação acerca da formação de professores(as) e da necessidade do seu corpo 

docente de pensar e de reorganizar suas práticas pedagógicas. 

Percebemos que as histórias das instituições são fatores importantes na construção de 

suas localidades-localizações, na sua capacidade de ressignificação, de refração-retradução. 

No caso das Faculdades campo de pesquisa, a história não significou apenas a passagem do 

tempo e o registro dos fatos, é o chão onde se processa, a partir da reflexão e da mobilização, 

a desconstrução e a reconstrução de suas identidades institucionais contraditórias. 

Contraditórias na medida em que as Faculdades se utilizam das imposições das globalidades-

globalizações para ressignificá-las e reconstruírem suas localidades-localizações a partir das 

tensões reflexos dos vários interesses de suas comunidades acadêmicas, de suas condições 

materiais e humanas. Por exemplo: a) a imposição do ISE e do Curso Normal Superior fez 

com que as instituições repensassem seus cursos de Pedagogia e as demais licenciaturas; b) o 

Provão ajudou as instituições a repensarem seus cursos como também a realizarem uma 

discussão mais sistemática sobre a avaliação de instituição e sobre suas próprias identidades 

ao questionar e afirmar a missão institucional. 

Com isso, ratifica-se a idéia de que as práticas pedagógicas são espaços privilegiados 

de ressignificação das políticas públicas e dos Modelos de Formação. Isto ocorre 

principalmente porque as Faculdades afirmam em seus documentos uma visão de práticas 

pedagógicas que contribuam para a construção de projetos emancipadores e de cidadãos e de 

cidadãs críticos e críticas e participativos e participativas. 

No que diz respeito à questão desta pesquisa, a capacidade de refração-retradução das 

IES (localidade-localização) em relação aos Modelos de Formação e as Políticas de Avaliação 
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de Instituição do MEC (globalidade-globalização), encontramos movimentos assimétricos e 

ambivalentes que caracterizaram as contradições das interseções estudas. 

Os caminhos percorridos pelas duas instituições investigadas para ressignificarem 

(refração-retradução) as injunções das globalidades-globalizações são diferentes. A 

Faculdade A optou pelas Mobilizações Internas – incentivando a participação dos sujeitos da 

comunidade acadêmica nas discussões que construíram a sua localidade-localização – e pelas 

Mobilizações Externas – criando a possibilidade de redes de discussões (interpretativas) e de 

constituição de inter-localidades-localizações para o enfrentamento dos desafios da realidade. 

Na Faculdade A encontramos um cenário que favoreceu a consolidação de 

localidades-localizações mais participativas e solidárias. Por exemplo, na medida em que as 

licenciaturas discutiam as várias formas de enfrentamento do Provão e das reformulações dos 

cursos de graduação, esta instituição tinha sempre como norte a mobilização interna e externa 

e a formação para a cidadania e o projeto de sociedade emancipador. 

Desta forma, o Colegiado da Faculdade A (expressão principal da mobilização 

interna) e a participação em eventos com outras instituições (mobilizações externas) foram 

fundamentais para a construção das localidades-localizações que se aproximaram de uma 

perspectiva Crítico-Propositiva de Ciência e de Educação. Aproximar-se desta perspectiva 

não a impediu de vivenciar suas contradições, ao contrário, é justamente no debruçar-se de 

suas contradições que foi possível ir além das forças globais. 

Os dois tipos de mobilização se complementam na construção das localidades-

localizações crítico-propositivas como também é o embrião da criação de inter-localidades-

localizações. Supomos que quanto mais organizadas e mobilizadas as comunidades 

periféricas, maior é o poder de resistência e de proposição em relação às imposições das 

globalidades-globalizações. 

A Faculdade B trilhou outro caminho, o da não-mobilização interna e externa. 

Inicialmente a localidade desta instituição foi construída através de consultorias que 

elaboraram os principais documentos institucionais como foram os casos dos Regimentos 

Internos, do Projeto de Avaliação de Instituição e do Curso de Pedagogia. Contudo, 

contraditoriamente, estes projetos feitos sem a participação da comunidade interna, trazem 

elementos que se distanciam do Modelo de Formação Instrumentalista e do Modelo de 

Avaliação Crendencialista e Controladora do governo de FHC. Este fato contribuiu para a 

Faculdade B resistir às imposições das globalidades-globalizações, a exemplo da não criação 

do Instituto Superior de Educação e do Curso Normal Superior para formar professores(as) 

para a Educação Infantil e para os primeiros anos do Ensino Fundamental.  
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Ressaltamos também que os documentos internos da Faculdade B (os Regimentos) 

também dão sinal de resistência quando frisam a preocupação desta instituição com a pesquisa 

e a extensão. Isto é, mesmo a Faculdade não sendo obrigada legalmente a desenvolver 

pesquisa e extensão, coloca em seus documentos esta responsabilidade. Neste momento 

ocorre uma assimetria, a localidade (ideário da Faculdade registrado em seus documentos) 

tem grande dificuldade de se materializar na sua localização. Supomos que isto acontece, 

principalmente, por conta de que os documentos orientadores internos são feitos à revelia da 

comunidade acadêmica desta instituição e de suas reais condições estruturais. 

Outra contradição da Faculdade B ocorreu na procura de atender às exigências do 

Provão. Este movimento fez com que a instituição (fundamentalmente, coordenação e 

professores(as) formadores(as)) reorganizassem o curso na intenção de fortalecer a formação 

dos(as) futuros(as) pedagogo(as)-professores(as) na perspectiva crítico-propositiva. Ou seja, a 

presença do Provão fez com que acontecesse uma mobilização interna, mesmo que precária, 

para pensar estratégias de resistência e de proposição frente aos desafios enfrentados. 

O movimento de refração-retradução que as IES investigadas vivenciaram nos 

apresenta: primeiro que estas instituições se caracterizam por serem sistemas abertos 

“passiveis” de mudanças; segundo que as contradições as fazem se auto-organizarem em um 

processo de recursão organizacional e de autoprodução (MORIN, 2000c). Este movimento é 

possível por conta do princípio dialógico. Percebemo-nos na aproximação que as Faculdades 

mantiveram com a realidade, fundamentalmente, com os elementos que, aparentemente, são 

antagônicos, como, por exemplo, o Provão e a mobilização. De certa forma, o Exame 

Nacional de Curso possibilitou uma discussão sobre a avaliação de instituição e a organização 

dos cursos de graduação. Isto é, o Provão que foi objeto de resistência no seio das faculdades 

por seu caráter centralizador, homogenizador e controlador, o que instigou a criação de 

mobilizações e de debates. 

Com isso, afirmamos que as IES não são apenas reprodutoras das políticas centrais (do 

governo federal), elas são espaços-tempos de transgressões e de rebeldias como também de 

vigilância da política do governo. Há no interior das Faculdades estudadas, especialmente, da 

instituição B, práticas pedagógicas curricularmente invisíveis (não declaradas em seus 

documentos, como foi o caso dos simulados e dos cursos de extensão preparatórios para o 

Provão), mas vividas pelos seus sujeitos. Estas práticas ajudam a criar alternativas de 

superação das imposições globais e a, continuamente, consolidarem as identidades 

institucionais ao recriá-las em um movimento circular gerador (MORIN, 2000c) de si 

mesmas. 



 

 

267 

As assimetrias e as ambivalências que são impulsionadoras das contradições nos 

apresentam a complexidade que tece e que constitui a realidade das Faculdades enquanto 

sistemas abertos e flutuantes. Por isso o que encontramos no chão das instituições é uma 

relação estreita e complementar entre caos e ordem. A realidade é constituída e constitui-se 

em movimentos contraditórios (ambivalentes e assimétricos) que possibilitam a construção de 

alternativas superadoras das injunções externas. A não-linearidade da relação entre 

globalidades-globalizações e localidades-localizações abre o leque de possibilidades de 

recriação da realidade continuamente. 

A pesquisa nos revelou que a complexidade da realidade (fundamentalmente sua 

indeterminação), o comprometimento político e a qualificação humana dos sujeitos locais são 

os principais fatores para a capacidade de recriação das comunidades locais (periféricas). De 

formas diversas, as duas instituições criam estratégias de participação, mais sistemáticas e 

intensas na Faculdade A, mais incipiente e precária na Faculdade B, mas ambas vivenciaram 

experiências de participação e de solidariedade que incentivaram os processos de 

ressignificações. 

No movimento circular da pesquisa de responder parcialmente as perguntas e produzir 

novas dúvidas, surgiram novas questões, são elas: a necessidade de mais estudos sobre a 

realidade das faculdades devido ao fato que elas são as principais responsáveis pela a 

formação dos(as) profissionais da educação (por conta de serem estas instituições que mais 

oferecem licenciatura, ver quinto capítulo); saber o porque das Faculdades pesquisadas 

reagiram contra a implementação do Curso Normal Superior e do ISE e, também, saber se 

esta posição foi comum entre outras faculdades; por fim, emerge a necessidade de um 

aprofundamento acerca dos fundamentos teórico-metodológicos alicerçados na pós-

modernidade crítica e na Teoria da Complexidade para a pesquisa em educação. 



 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AFONSO, Almerindo Janela. Reforma do Estado e políticas educacionais: Entre a crise do 
Estado-nação e a emergência da regulação supranacional. Revista Educação e Sociedade: 
revista quadrimestral de ciência da educação/centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes) 
n. 75, agosto, 2001, Campinas. p. 15-32. 

______. Avaliação educacional: regulação e emancipação. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

AGUIAR, Márcia Ângela da Silva. A Formação dos profissionais da educação básica no 
curso de Pedagogia. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto; AGUIAR, Márcia Ângela da 
Silva (Org.). Para onde vão a orientação e a supervisão educacional? Campinas: Papirus, 
2002a. 

______. Espaço da gestão na formação do profissional da educação. In: MACHADO, Lourdes 
Marcelino; FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.). Política e gestão da educação: dois 
olhares. Rio de Janeiro: DP&A, Anpae, 2002b. 

______. A Formação do profissional da educação no contexto da reforma educacional 
brasileira. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.). Supervisão educacional para uma 
escola de qualidade. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2000a. 

______. Gestão da educação e a formação do profissional da educação no Brasil. In: 
FERREIRA, Naura Syria Carapeto; AGUIAR, Márcia Ângela da Silva (Org.). Gestão da 
Educação: impasses, perspectivas e compromissos. São Paulo: Cortez, 2000b. 

______. Institutos superiores de educação na nova lei de diretrizes e bases da educação 
nacional. In: BRZEZINSKI, Iria (Org.). LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. 
São Paulo: Cortez, 1997. 

______. Parâmetros curriculares nacionais e formação do educador: a reforma educacional 
brasileira em marcha. Revista Educação e Sociedade: revista quadrimestral de ciência da 
educação/centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes e Papirus) n. 56, dezembro, 1996. 
Campinas. p. 506-515. 

AGUIAR, Márcia Ângela da Silva et al. Diretrizes curriculares do curso de pedagogia no 
Brasil: disputas de projetos no campo da formação do profissional da educação. Revista 
Educação e Sociedade: revista quadrimestral de ciência da educação/centro de Estudos 
Educação e Sociedade (Cedes) n. 96 especial, outubro, 2006, Campinas. p. 819-842. 



 

 

269 

AGUIAR, Márcia Ângela da Silva; MELO, MÁRCIA Maria de Oliveira. Pedagogia e 
diretrizes curriculares: polêmicas e controvérsias. Revista linhas Críticas. Universidade de 
Brasília, Faculdade de Educação. V. 11, n. 20, jan/jun, 2005a. Brasília. p. 119-138. 

______. Pedagogia e faculdade de educação: vicissitudes e possibilidades da formação 
pedagógica e docente nas IFES. Revista Educação e Sociedade: revista quadrimestral de 
ciência da educação/centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes) n. 92 especial, outubro, 
2005b, Campinas. p. 959-982. 

AIRES, Ana Maria Pereira; SANTIAGO, Maria Eliete. O Embate em torno da formação de 
professores: situando a proposta curricular do curso de pedagogia da UERN. In: Igualdade e 
diversidade na educação – Programas e resumos: painéis e pôsteres – anais do XI ENDIPE / 
Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino – Goiânia, 2002. 

______. Política de formação inicial para o/a professor/a do ensino fundamental: um estudo 
sobre o currículo de pedagogia da UERN. In: Educação, desenvolvimento humano e 
cidadania. Anais do XV Encontro de Pesquisa Educacional do Norte Nordeste – São Luís: 
Universidade Federal do Maranhão, Mestrado em Educação, 2001. 

ALBUQUERQUE, Targélia de Souza. Avaliação, Estado e sociedade: problematizando a 
avaliação como estratégia de gestão educacional. In: ALBUQUERQUE, Targélia de Souza, 
ABRAMOWICZ, Mere; CARVALHO, Maria Helena da Costa. Currículo e avaliação: uma 
articulação necessária – textos e contextos. Recife: Centro Paulo Freire, Bagaço, 2006. 

ÁLVAREZ MÉNDEZ, Juan Manuel. Avaliar para conhecer, examinar para excluir. 
Tradução de Magda Schwarzhaupt Chaves. Porto Alegre: Artmed Editora, 2002. 

ALVES, Nilda. A Formação de professores na lei e para além dela. Pensar a formação de 
professores ou sobre mundos em rede. In: SOUZA, Donaldo Bello; FERREIRA, Rodolfo 
(Org.). O Processo de reestruturação dos cursos de formação de professores no Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro: Quartet, 2000. 

______. A Formação de professores na Lei e para além dela. In: SILVA, Waldeck Carneiro 
da (Org.). Formação dos profissionais da educação: o novo contexto legal e os labirintos do 
real. Niterói: EdUFF, 1998a. 

______. Trajetórias e redes na formação de professores. Rio de Janeiro: DP&A, 1998b. 

ALVES, Nilda; GARCIA, Regina Leite. A Construção do currículo e o currículo dos cursos 
de formação de professores na vivência de um processo. In: ALVES, Nilda (Org.). Formação 
de professores: pensar e fazer. 2.ed. São Paulo: Cortez, 1993. 

AMARAL, Nelson Cardoso. Financiamento da Educação Superior: Estado X Mercado. São 
Paulo: Cortez; Piracicaba, SP: Editora UNIMEP, 2003. 

ANFOPE. Documento Final do X Encontro Nacional. Brasília, 2000. 



 

 

270 

______. Documento Final do IX Encontro Nacional. Campinas, 1998. 

______. Documento Final do VII Encontro Nacional. Belo Horizonte, 1996. 

ARAUJO, Sonia Marcela. La Dimensión europea el la evaluación de la calidad de la 
educación superior: ¿hacia una ideología mundial de la calidad vía ‘transferencia 
internacional’? Revista Avaliação. Rede de Avaliação Institucional da Educação Superior. 
Vol. 4, n. 14, dez, 1999 Unicamp, Campinas, p. 15-25. 

AZEVEDO, Janete M. Lins de. A Educação como política pública. São Paulo: Autores 
Associados, 1997. 

BALL, Stephen J. Performatividade, privatização e pós-estado do bem-estar. Revista 
Educação e Sociedade: revista quadrimestral de ciência da educação/centro de Estudos 
Educação e Sociedade (Cedes) n. 89, agosto, 2004, Campinas. p. 1105-1126. 

______. Diretrizes políticas globais e relações políticas locais em educação. Revista Currículo 
sem Fronteiras, v. 1, n. 2, jul/dez, 2001, p. 99-116. www.curriculosemfronteiras.org. 
10/04/2006. 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. [L’analyse de contenu] Tradução de Luís Antero 
Reto e Augusto Pinheiro. Lisboa: Edições 70, 1977. 

BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiçadas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 

______. Globalização: as conseqüências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999. 

BELLONI, Isaura. A Função social da Avaliação Institucional. In: DIAS SOBRINHO, José; 
RISTOFF, Dilvo I. (Org.). Universidade desconstruída: avaliação institucional e resistência. 
Florianópolis: Insular, 2000. 

BERNSTEIN, Basil. A Pedagogização do conhecimento: estudos sobre recontextualização. 
Revista Cadernos de Pesquisa, n. 120, novembro, 2003. p. 75-110. 

______. Pedagogia controle simbólico e identidade. Petrópolis: Vozes, 1996. 

BERGER. Peter L. A Dinâmica cultural da globalização. In: BERGER. Peter L; 
HUNTINGTON, Samuel P. (Org.). Muitas globalizações: diversidade cultural no mundo 
contemporâneo. Tradução de Alexandre Martins. Rio de Janeiro: Record, 2004. 

BERGER. Peter L.; LUCKMANN, Thomas (Org.). Modernidade, pluralismo e crise de 
sentido: a orientação do homem moderno. Tradução de Edgar Orth. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2004. 



 

 

271 

BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A Construção social da realidade: tratado de 
sociologia do conhecimento. [The social construction of reality] Tradução de Floriano de 
Souza Fernandes. 8.ed. Petrópolis: Vozes, 1985. 

BONNIOL, Jean-Jacques; VIAL, Michel. Modelos de avaliação: textos fundamentais. Porto 
Alegre: Artmed Editora, 2001. 

BORON, Atílio A.; GAMBINA, Julio. Introducción. In: GAMBINA, Julio (Compilador). La 
Globalización económico-financiera: su impacto en América Latina. Buenos Aires: 
CLACSO, 2002. 

BOURDIEU, Pierre. Os Usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo 
científico. São Paulo: UNESP, 2004. 

______. A demissão do Estado. In: BOURDIEU, Pierre (Coord.). A Miséria do mundo. 5.ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 

______.Contrafogos 2: por um movimento social europeu. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
2001. 

BRASIL. MEC. Desafio de educar o Brasil do Ministério de Educação Brasília: MEC, 2004. 

BRASIL, MEC-INEP. Censo da educação superior 2003: resumo técnico. Brasília: MEC-
INEP, 2003a. 

______. Estatísticas dos Professores no Brasil. Brasília: MEC-INEP, 2003b. 

______. Cadernos MARE da Reforma do Estado, v. 2. Organizações sociais. Ministério da 
administração Federal e Reforma do Estado / Secretaria da Reforma do Estado: Brasília, 
1997. 

______. Plano Decenal de Educação para Todos. Brasília: MEC, 1993. 

BRZEZINSKI, Iria. Fundamentos sociológicos, funções sociais e políticas da escola reflexiva 
e emancipadora: algumas aproximações. In: ALARCÃO, Isabel (Org.). Escola reflexiva e 
nova racionalidade. Porto Alegre, Artmed Editora, 2001. 

______. A Formação e a carreira de profissionais da educação na LDB 9.394/96: 
possibilidades perplexidades. In: ______ (Org.). LDB interpretada: diversos olhares se 
entrecruzam. São Paulo: Cortez, 2000. 

______. Embates na definição da política de formação de professores para a atuação 
multidisciplinar nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Revista Educação e Sociedade 
revista quadrimestral de ciência da educação/centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes) 
n. 68 especial, dezembro, 1999. Campinas. p. 80-108. 



 

 

272 

______. Notas sobre o currículo na formação de professores: teoria e prática. In: SERBINO, 
Raquel Volpato et al. Formação de Professores. São Paulo: Fundação Editora Unesp, 1998. 

______. Pedagogia, pedagogos e formação de professores. 2.ed. Campinas: Papirus, 1996a 
(Coleção Magistério: formação e trabalho pedagógico). 

______. A Questão da qualidade: exigências para a formação dos profissionais da educação 
sob a perspectiva da ANFOPE. Revista da Faculdade de Educação/ Universidade de São 
Paulo. v. 1, nº 1, dezembro, 1996b. São Paulo. p. 109-130. 

CANEN, Ana; SILVA, Alfredo Silveiro da; RIBEIRO, Ana Maria Ribeiro At. el. 
Procedimentos de avaliação das universidades brasileiras: contribuições do CEG/UFRJ. 
Revista Universidade e Sociedade. Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de 
Ensino Superior. Brasília, n. 33. Junho. 2004. p. 200-205. 

CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável. São Paulo: Editora 
Cultrix, 2002. 

______. O Ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. São Paulo: Editora 
Cultrix, 1999. 

______.A Teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: 
Editora Cultrix, 1996. 

______. O Tao da física: um paralelo entre a Física Moderna e Misticismo Oriental. São 
Paulo: Editora Cultrix, 1984. 

CARVALHO, Rosangela Tenório de. Discursos pela interculturalidade no campo curricular 
da educação de jovens e adultos no Brasil nos anos 1990. Recife: NUPEP/Edições Bagaço, 
2004. 

CASTRO, Magali de. Política de formação de professores para a educação básica: polemicas 
e perspectivas em torno da formação de professores no curso de pedagogia. Revista Brasileira 
de Política e Administração da Educação. Piracicaba: Anpae, v. 19, n. 1 jan/jun. 2003, p. 
131-143. 

______. Curso de Pedagogia: novos questionamentos em torno de uma velha identidade. In. 
Fundação CESGRANRIO. v. 9, n. 31, (abr/jun. 2001). Rio de Janeiro. p. 167-192. 

CATANI, Afrânio Mendes; OLIVEIRA, João Ferreira de. Educação superior no Brasil: 
reestruturação e metamorfose das universidades públicas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

______. As Políticas de diversificação e diferenciação da educação superior no Brasil: 
alterações no sistema e nas universidades públicas. In: SGUISSARDI, Valdemar (org.). 
Educação superior: velhos e novos dilemas. São Paulo: Xamã, 2000. 



 

 

273 

CATANI, Afrânio Mendes; OLIVEIRA, João Ferreira de; DOURADO, Luiz Fernandes. 
Política educacional, mudanças no mundo do trabalho e reforma curricular dos cursos de 
graduação no Brasil. Revista Educação e Sociedade: revista quadrimestral de ciência da 
educação/centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes), n. 75, agosto, 2001. Campinas. p. 
67-83. 

CHAUÍ, Marilena. Escritos sobre a universidade. São Paulo: Editora UNESP, 2001. 

______. A Universidade Operacional. Avaliação. Revista da Rede de Avaliação Institucional 
da Educação Superior. v. 4, n. 3. set. 1999. Unicamp. Campinas (SP). p. 3-8. 

COÊLHO, Ildeu Moreira. Avaliação institucional na universidade pública. In: DIAS 
SOBRINHO, José; RISTOFF, Dilvo I. (Org.). Universidade desconstruída: avaliação 
institucional e resistência. Florianópolis: Insular, 2000. 

CONTERA, Cristina. Modelos de avaliação da qualidade da educação superior. In: DIAS 
SOBRINHO, José; RISTOFF, Dilvo I. (Org.). Avaliação democrática: para uma universidade 
cidadã. Florianópolis: Insular, 2002. 

CRONBACH, L. J. Designing evaluation of educational and social programs. San Francisco: 
Jossey-Bass, 1982. 

CUNHA, Luiz Antônio. Desenvolvimento desigual e combinado no ensino superior: Estado e 
mercado. Revista Educação e Sociedade. n. 88, outubro, 2004. Campinas. p. 795-817. 

______. Campus universitário: opção ou destino. In: MORHY, Lauro (Org.). Universidade 
em questão. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2003. 

DALBEN, Ângela Imaculada Loureiro de Freitas. Das avaliações exigidas às avaliações 
necessárias. In: BOAS, Benigna Maria de Freitas Villas (Org.) Avaliação: políticas e práticas. 
São Paulo: Papirus, 2002. 

DERRIDA, Jacques. O Olho da universidade. São Paulo: Estação Liberdade, 1999. 

DIAS, Rosanne Evangelista; LOPES, Alice Casimiro. Competências na formação de 
professores no Brasil: o que não há de novo. Revista de Educação e Sociedade, vol. 24, n. 85, 
Campinas, dezembro de 2003, p. 1155-1177. 

DIAS SOBRINHO, José. Avaliação quantitativa, avaliação qualitativa: interações e ênfases. 
In: SGUISSARDI, Valdemar (Org.). Avaliação universitária em questão: reformas do Estado 
e da educação superior. Campinas, SP: Autores Associados, 1997. 

______. Avaliação e privatização do ensino superior. In: TRINDADE, Hélgio (Org.). 
Universidade em ruínas: na república dos professores. Petrópolis, RJ: Vozes/Rio Grande do 
Sul: CIPEDES, 1999. 



 

 

274 

______. Avaliação da Educação Superior. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000a. 

______. Avaliação institucional, instrumento da qualidade educativa. Experiência Unicamp. 
In: BALZAN, Newton; DIAS SOBRINHO, José (Org.). Avaliação institucional: teoria e 
experiência. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2000b. 

______. Avaliação institucional na perspectiva da integração. In: DIAS SOBRINHO, José; 
RISTOFF, Dilvo I. (Org.). Universidade desconstruída: avaliação institucional e resistência. 
Florianópolis: Insular, 2000c. 

______. Desafios da avaliação universitária na América Latina. In: TRINDADE, Hélgio; 
BLANQUER, Jean-Michel (Org.). Os desafios da educação na América Latina. Petrópolis: 
Vozes, 2002a. 

______. Educação e avaliação: técnica e ética. In: DIAS SOBRINHO, José; RISTOFF, Dilvo 
I. (Org.). Avaliação democrática: para uma universidade cidadã. Florianópolis: Insular, 
2002b. 

______. Universidade e avaliação: entre a ética e o mercado. Florianópolis: Insular, 2002c. 

______. Avaliação da educação superior, regulação e emancipação. In: DIAS SOBRINHO, 
José; RISTOFF, Dilvo I. (Org.). Avaliação e compromisso público: a educação superior em 
debate. Florianópolis: Insular, 2003a. 

______. Políticas de avaliação, reformas do estado e da educação superior. In: ZAINKO, 
Maria Amélia Sabbag; GISI, Maria Lourdes (Org.). Políticas e gestão da educação superior. 
Curitiba: Champagnat; Florianópolis: Insular, 2003b. 

______. Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação superior. São Paulo: 
Cortez, 2003c. 

DOURADO, Luiz Fernando. Reforma do Estado e as políticas para a educação superior no 
Brasil nos anos 90. Revista Educação e Sociedade: revista quadrimestral de ciência da 
educação/centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes), n. 80, setembro, 2002. Campinas. 
p. 235-253. 

DOURADO, Luiz Fernando; OLIVEIRA, João Ferreira de. Políticas educacionais e 
reconfiguração da educação superior. In: DOURADO, Luiz Fernando; CATANI, Afrânio 
Mendes (Org.). Universidade pública: políticas e identidade institucional. Campinas: Autores 
Associados; Goiânia: Editora da UFG, 1999. 

DRAIBE, Sônia Mirian. Avaliação de implementação: esboço de uma metodologia de 
trabalho em políticas públicas. In: BARREIRO, Maria Cecília Roxa Nobre; CARVALHO, 
Maria do Carmo Brant de (Org.). Tendências e perspectivas na avaliação de políticas e 
programas sociais. São Paulo: IEE/PUC, 2001. 



 

 

275 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 16.ed. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 

______. Pedagogia da esperança. 4.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

______. Pedagogia do oprimido. Paz e Terra, 1987. 

FREITAS, Helena Costa Lopes de. Novas políticas de formação: concepção negada à 
concepção consentida. In: BARBOSA, Raquel Lazzari Leite (Org.). Trajetórias e 
perspectivas da formação de educadores. São Paulo: Editora UNESP, 2004. 

______. Certificação docente e formação do educador: regulação e desprofissionalização. 
Revista Educação e Sociedade: revista quadrimestral de ciência da educação/centro de 
Estudos Educação e Sociedade (Cedes), n. 85, dezembro, 2003. Campinas. p. 1095-1124. 

______. A Pedagogia das competências como “política” de formação e “instrumento” de 
avaliação. In: BOAS, Benigna Maria de Freitas Villas (Org.) Avaliação: políticas e práticas. 
São Paulo: Papirus, 2002a. 

______. Formação de professores no Brasil: um balanço do Governo FHC (1995-2002). 
Revista Educação e Sociedade: revista quadrimestral de ciência da educação/centro de 
Estudos Educação e Sociedade (Cedes), n. 80 especial, setembro, 2002b. Campinas. p. 137-
168. 

______. A Reforma do ensino superior no campo da formação dos profissionais da educação 
básica. Revista Educação e Sociedade: revista quadrimestral de ciência da educação/centro de 
Estudos Educação e Sociedade (Cedes), n. 68 especial, dezembro, 1999. Campinas. p. 17-44. 

FREITAS, Iêda Maria Araújo Chaves; SILVEIRA, Amélia (Org.). Avaliação da Educação 
Superior. Florianópolis: Insular, 1997. 

GENTILI, Pablo. Introducción. In: GENTILI, Pablo; LEVY, Bettina (Compl.). Espacio 
público y privatización del conocimiento: estudios sobre políticas universitarias en América 
Latina. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 2005. 

______. A falsificação do consenso: simulacro e imposição na reforma educacional do 
neoliberalismo. Petrópolis: Vozes, 1998. 

______. O Discurso da “qualidade” como nova retórica conservadora no campo educacional. 
In: GENTILI, Pablo; SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Neoliberalismo, qualidade total e 
educação: visões críticas. Petrópolis: Vozes, 1997. 

______. Neoliberalismo e educação: manual do usuário. In: SILVA, Tomaz Tadeu da; 
GENTILI, Pablo (Org.). Escola S.A: quem ganha e quem perde no mercado educacional do 
neoliberalismo. Brasília: CNTE, 1996. 



 

 

276 

______. Adeus à escola pública: a desordem neoliberal, a violência do mercado e o destino da 
educação das maiores. In: GENTILI, Pablo (Org.). Pedagogia da exclusão: o neoliberalismo e 
a crise da escola pública. Petrópolis: Vozes, 1995. 

GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole: o que a globalização está fazendo de nós. Rio 
de Janeiro: Record, 2000. 

GIROUX, Henry A. Os Professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia da 
aprendizagem. [Teachers as intellectuais toward a critical pedagogy of learnig]. Tradução de 
Daniel Bueno. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 

GOERGEN, Pedro. Apresentação. In: MORIN, Edgar; WULF, Christoph (Org.). Planeta: a 
aventura desconhecida. São Paulo: Editora UNESP, 2003. 

______. A Avaliação universitária na perspectiva da pós-modernidade. In: DIAS 
SOBRINHO, José; RISTOFF, Dilvo I. (Org.). Universidade desconstruída: avaliação 
institucional e resistência. Florianópolis: Insular, 2000. 

GOMES, Alfredo Macedo. Política de avaliação de educação superior: controle e 
massificação. Revista Educação e Sociedade: revista quadrimestral de ciência da 
educação/centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes), n. 80 especial, setembro, 2002. 
Campinas. p. 227-301. 

GÓMEZ, Roberto Rodríguez. La universidad latinoamericana y el siglo XXI algunos retos 
estructurales. In: TORRES, Carlos Alberto (compilador). Paulo Freire y la agenda de la 
educación latinoamericana en el siglo XXI. Buenos Aires: CLACSO, 2002. 

HABERMAS, Jürgen. A Inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Edições 
Loyola, 2004. 

HARVEY, David. A Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as Origens da Mudança 
Cultural [The Condition of Posmodernity: Na Enquiry into the Origins of Cultural Change]. 
Tradução de Aldail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Loyola, 1993. 

HILL, Dave. O Neoliberalismo global, a resistência e a deformação da educação. (entrevista). 
Currículo sem Fronteira. V. 3, n. 2, jul/dez 2003, pp. 24-59. 

HOBSBAWM, Erick. Era dos extremos: breve século XX: 1914 a 1991 [Age of Extremes: 
the short twentieth century: 1914 – 1991]. Tradução de Marcos Santarrita. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995. 

KELLAGHAN, Thomas. O Uso da avaliação na reforma educacional. Revista Ensaio: 
avaliação e políticas públicas em educação. Fundação CESGRANRIO. v. 9, n. 32, 
(julho/setembro, 2001). Rio de Janeiro. p. 259-277. 

KERR, Clark. Os Usos da universidade: universidade em questão. V.3. Brasília: Editora UnB, 
2005. 



 

 

277 

KOSIK, Karel. Dialética do concreto [Dialektika konkrétniho]. 5.ed. Tradução de Célia 
Neves e Alderico Toríbio. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. 

KRAWCZYK, Nora. A Sustentabilidade da reforma educacional em questão: a posição dos 
organismos internacionais. Revista Brasileira de Educação. N. 19. Campinas, SP: Editora 
Autores Associados, 2002. 

KUHN, Thomas S. A Estrutura das revoluções científicas. 5.ed. São Paulo: Editora 
Perspectiva, 1998. 

KUENZER, Acácia Zeneide. As Políticas de formação: a construção da identidade do 
professor sobrante. Revista Educação e Sociedade: revista quadrimestral de ciência da 
educação/centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes) n. 68, dezembro, 1999. Campinas. 
p. 163-183. 

LEITE, Carlinda. Um Olhar curricular sobre a avaliação. In: LEITE, Carlinda (Org.). Avaliar 
a avaliação. Porto: ASA Editores II S.A, 2001. 

LIBÂNEO, José Carlos. As Diretrizes curriculares da pedagogia: campo epistemológico e 
exercício profissional do pedagogo. In: GUIMARÃES, Valter Soares (Org.). Formar para o 
mercado ou para a autonomia? O papel da universidade. Campinas: Papirus, 2006a. 

______. Diretrizes curriculares da pedagogia: imprecisões teóricas e concepções estreitas da 
formação profissional de educadores. Revista Educação e Sociedade: revista quadrimestral de 
ciência da educação/centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes) n. 96 especial, outubro, 
2006, Campinas. p. 843-876. 

______. Diretrizes curriculares da pedagogia: um adeus à pedagogia e aos pedagogos? In: 
SILVA, Aída Maria Monteiro et al. Novas subjetividades, currículo, docência e questões 
pedagógicas na perspectivas da inclusão social. Recife: Endipe, 2006c. 

______. Ainda as perguntas: o que é pedagogia, quem é o pedagogo, o que deve ser o curso 
de pedagogia. In: PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Pedagogia e pedagogos: caminhos e 
perspectivas. São Paulo: Cortez, 2002a. 

______.Reflexividade e formação de professores: outra oscilação do pensamento pedagógico 
brasileiro? In: PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (Org.). Professor reflexivo no 
Brasil: gênero e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002b. 

______. Educação: pedagogia e didática: o campo investigativo da pedagogia e da didática no 
Brasil: esboço histórico e buscas de identidade epistemológica e profissional. In: PIMENTA, 
Selma Garrido (Org.). Didática e formação de professores: percursos e perspectivas no Brasil 
e em Portugal. São Paulo: Cortez, 2000. 

______. Adeus professor, adeus professora? Novas exigências educacionais e profissão 
docente. São Paulo: Cortez, 1998a. 



 

 

278 

______. Pedagogia e pedagogos, para quê? São Paulo: Cortez, 1998b. 

LIBÂNEO, José Carlos; PIMENTA, Selma Garrido. Formação dos profissionais da educação: 
uma crítica e perspectiva de mudança. In: PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Pedagogia e 
pedagogos: caminhos e perspectivas. São Paulo: Cortez, 2002. 

LIMA, Emília Freitas de. O Curso de pedagogia e a nova LDB: vicissitudes e perspectivas. 
In: BARBOSA, Raquel Lazzari Leite (Org.). Formação de educadores: desafios e 
perspectivas. São Paulo: Editora UNESP, 2003. 

LIMA, Helena Ibiapina. Refletindo sobre o Exame Nacional de Cursos (Provão). Revista 
Brasileira de Política e Administração da Educação. Associação Nacional de Política e 
Administração da Educação. São Bernardo do Campo. V. 18, n. 1, jan/jun, 2002. p. 53-66. 

LINHARES, Célia Frazão Soares. Terremotos na pedagogia: perspectivas da formação de 
professores. In: SILVA, Waldeck Carneiro da. Formação dos profissionais da educação: o 
novo contexto legal e os labirintos do real. Niterói: EdUFF, 1998. 

______. Trabalhadores sem trabalho e seus professores: um desafio para a formação docente. 
In: ALVES, Nilda (Org.). Formação de professores: pensar e fazer. 2.ed. São Paulo: Cortez, 
1993. 

LINHARES, Célia Frazão Soares; SILVA, Waldeck Carneiro da. Formação de professores: 
travessia crítica de um labirinto legal. Brasília: Editora Plano, 2003. 

LOPES, Alice Casimiro. Políticas curriculares: continuidade ou mudança de rumos? Revista 
Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, n. 26, maio/agosto, 2004, p. 108-118. 

LÖWY, Michael. Por uma cultura da solidariedade e da esperança. In: MORAES, Dênis 
(Org.). Combates e utopias: os intelectuais num mundo em crise. Rio de Janeiro: Record, 
2004. 

______. A Escola de Frankfurt e a modernidade. Novos Estudos CEBRAP. São Paulo. n.º 32, 
119-127, março, 1992. 

MACEDO, Lucinalva da Silva. O Discurso da resistência e a formação de professores. In: 
Educação, ciência e desenvolvimento social. Anais do XVII Encontro de Pesquisa 
Educacional do Norte Nordeste – Belém: Universidade Federal do Pará, Programa de Pós-
Graduação em Educação, 2005. 

______. As Políticas de formação de professores para o ensino fundamental: legitimidade e 
resistência. Recife, 2001. Dissertação (Mestrado em Educação), Programa de Pós-graduação 
em Educação, Centro de Educação, Universidade Federal de Pernambuco, 2001. 

MACEDO, Lucinalva da Silva; SANTIAGO, Maria Eliete. Formação de docente e o curso de 
pedagogia nas instituições de ensino superior no Estado de Pernambuco. In: Educação, 
desenvolvimento humano e cidadania. Anais do XV Encontro de Pesquisa Educacional do 



 

 

279 

Norte Nordeste – São Luís: Universidade Federal do Maranhão, Mestrado em Educação, 
2001. 

______. Formação de professores e a produção acadêmica no curso de pedagogia da UFPE. 
In: Avaliação Institucional. Anais do XIV Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste – 
Salvador: Universidade Federal da Bahia, Faced, Quarteto Editora, Programa de Pós-
Graduação em Educação Maranhão, 1999. 

MAFFESOLI, Michel. Elogia da razão sensível. [Éloge de la raion sensible]. Tradução de 
Albert Christophe Migueis Stuckenbruck. Petrópolis: Vozes, 1998. 

MCLAREN, Peter. Multiculturalismo crítico. Tradução de Bebel Orofino Schaefer. São 
Paulo: Cortez, 1997. 

MELO, Márcia Maria de Oliveira. Pedagogia e cursos de pedagogia: riscos e possibilidades 
epistemológicas face ao debate e às novas diretrizes curriculares nacionais sobre esse curso. 
In: SILVA, Aída Maria Monteiro et al. Novas subjetividades, currículo, docência e questões 
pedagógicas na perspectivas da inclusão social. Recife: Endipe, 2006. 

MENESES, Maria Paula. Agentes do conhecimento? A consultoria e a produção do 
conhecimento em Moçambique. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Conhecimento 
prudente para uma vida decente: um discurso sobre a ciência revisitado. São Paulo: Cortez, 
2004. 

MICHALET, Charles-Albert. O Que é a mundialização? São Paulo: Loyola, 2003. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 
saúde. São Paulo: HUCITEC-ABRASCO, 1998. 

MORIN, Edgar. As Duas globalizações: comunicação e complexidade. In: SILVA, Juremir 
Machado da; CLOTET, Joaquim (Org.). As duas globalizações: complexidade e comunicação 
uma pedagogia do presente. 2.ed. Porto Alegre: Sulinas/EDIPUCRS, 2002. 

______. Os Desafios da complexidade. In: MORIN, Edgar (Org.). A Religação dos saberes: o 
desafio do século XXI. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 

______. A Cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2000a. 

______. Ciência com consciência. 4.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000b. 

______. O Pensamento complexo, um pensamento que pensa. In: MORIN, Edgar; MOIGNE, 
Jean-Louis Le. A inteligência da complexidade. 3.ed. Sao Paulo: Peirópolis, 2000c. 

NAIDORF, Judith. La privatización del conocimiento público en universidades  públicas. In: 
GENTILI, Pablo; LEVY, Bettina (Compl.). Espacio público y privatización del conocimiento: 



 

 

280 

estudios sobre políticas universitarias en América Latina. Buenos Aires: Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 2005. 

OCDE. Universites under scrutiny. Paris, 1987. 

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Estratégia e estrutura para um novo Estado. Revista de 
Economia Política. V. 17, p. 24-38, jul./set., 1997. 

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens: entre duas 
lógicas. Porto Alegre: ArtMed, 1999. 

PIMENTA, Selma Garrido. Pesquisa e formação de professores: contextualização histórica e 
epistemológica de um projeto integrado. In: GUIMARÃES, Valter Soares (Org.). Formar 
para o mercado ou para a autonomia? O papel da universidade. Campinas: Papirus, 2006. 

______. Pesquisa-ação crítico-colaborativa: construindo seu significado a partir de 
experiências com a formação docente. Revista Educação e Pesquisa. São Paulo, v. 31, n. 3, 
set./dez. 2005, p. 521-539. 

______. Mesa redonda: por uma pedagogia de formação de professores: embates conceituais e 
crítica das políticas atuais. In: BARBOSA, Raquel Lazzari Leite (Org.). Trajetórias e 
perspectivas da formação de educadores. São Paulo: Editora UNESP, 2004. 

______. Apresentação. In: ______ (Org.). Pedagogia e pedagogos: caminhos e perspectivas. 
São Paulo: Cortez, 2002a. 

______. Professor reflexivo: construindo uma crítica. In: PIMENTA, Selma Garrido; 
GHEDIN, Evandro (Org.). Professor reflexivo no Brasil: gênero e crítica de um conceito. São 
Paulo: Cortez, 2002b. 

______. Para uma re-significação da didática: ciência da educação, pedagogia e didática (uma 
revisão conceitual e uma síntese provisória). In: ______ (Org.). Didática e formação de 
professores: percursos e perspectivas no Brasil e em Portugal. São Paulo: Cortez, 2000. 

______. Formação de professores: identidade e saberes da docência. In: ______ (Org.). 
Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez, 1999. 

PRIGOGINE, Ilya. As Leis do caos. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), 2002. 

______. O Fim das Certezas: tempo, caos e as leis da natureza. São Paulo: Editora da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp), 1997. 

______. O Reencantamento do mundo. In: MORIN, Edgar; PRIGOGINE, Ilya (Org.). A 
Sociedade em busca de valores: para fugir à alternativa entre o cepticismo e o dogmatismo. 
Lisboa: Instituto Piaget, 1996. 



 

 

281 

RAMOS, Marise Nogueira. A educação profissional pela Pedagogia das Competências: para 
além da superfície dos documentos oficiais. Revista Educação e Sociedade, set. 2002, vol.23, 
no. 80, Campinas. p.401-422. 

______. Os Limites da noção de competência sob a perspectiva da formação humana. Revista 
Movimento. Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Niterói: Intertexto, 
2001a. 

______. Pedagogia das competências: a autonomia ou a adaptação? São Paulo: Editora 
Cortez, 2001b. 

RISTOFF, Dilvo I. Universidade em foco: reflexões sobre a educação superior. Florianópolis: 
Insular, 1999. 

______. Algumas definições de avaliação. In: DIAS SOBRINHO, José; RISTOFF, Dilvo I. 
(Org.). Avaliação e compromisso público: a educação superior em debate. Florianópolis: 
Insular, 2003. 

SACRISTÁN, J. GIMENO. Poderes instáveis em educação. [Poderes inestables em 
educación]. Tradução de Beatriz Affonso Neves. Porto Alegre: ArtMed, 1999. 

______. Consciência e acção sobre prática como libertação profissional dos professores. In: 
NÓVOA, António (Org.). Profissão professor. 2.ed. Porto: Porto Editora, 1995. 

SANTIAGO, Eliete Maria. Escola pública de primeiro grau: da compreensão à intervenção. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 

SANTIAGO, Eliete Maria; MACEDO, Lucinalva da Silva. As Políticas de formação de 
professores no curso de pedagogia no Estado de Pernambuco. In: Igualdade e diversidade na 
educação – Programas e resumos: painéis e pôsteres – Anais do XI ENDIPE / Encontro 
Nacional de Didática e Prática de Ensino – Goiânia, 2002. 

SANTOMÉ, Jurlo Torres. Novas políticas de vigilância e recentralização do poder e controle 
em educação. Revista Currículo sem Fronteiras, v. 4, n. 1, jan/jun, 2004 p. 22-34. 
www.curriculosemfronteiras.org. 10/04/2006. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. A Gramática do tempo: por uma nova cultura política. São 
Paulo: Cortez, 2006. 

______. O Fórum social mundial: manual de uso. São Paulo: Cortez, 2005. 

______. A Universidade no século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da 
Universidade. São Paulo: Cortez, 2004a. 

______. Introdução. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Conhecimento prudente para 
uma vida decente: um discurso sobre a ciência revisitado. São Paulo: Cortez, 2004b. 



 

 

282 

______. Para Uma Sociologia das ausências e uma sociologia as emergências. In: SANTOS, 
Boaventura de Sousa (Org.). Conhecimento prudente para uma vida decente: um discurso 
sobre a ciência revisitado. São Paulo: Cortez, 2004c. 

______. Dilemas do nosso tempo: globalização, multiculturalismo e conhecimento 
(entrevista). Currículo sem Fronteira. V. 3, n. 2, jul/dez 2003, pp. 5-23. 

______. O Fim das descobertas imperiais. In: OLIVEIRA, Inês Barbosa de; SGARBI, Paulo 
(Org.). Redes culturais, diversidade e educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

______.Os processos da globalização. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). A 
Globalização e as ciências sociais. São Paulo: Cortez, 2000a. 

______.A Crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. São Paulo: Cortez, 
2000b. 

______. Reinventar a democracia: entre pré-contratualismo e o pós-contratualismo. In: 
HELLER, Agnes et al. A Crise dos paradigmas em ciência sociais e os desafios para o século 
XXI. Rio de Janeiro: Contraponto, 1999. 

______. Um Discurso sobre as ciências. 10.ed. Porto: Edições Afrontamento, 1998. 

______. Pelas Mãos de Alice: social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 
1997. 

______. Para uma pedagogia do conflito. In: SILVA, Luiz Heron da; AZEVEDO, José Clóvis 
de; SANTOS, Edmilson santos dos (Org.). Novos mapas culturais novas perspectivas 
educacionais. Porto Alegre: Editora Sulina, 1996. 

______. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1989. 

SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 
11.ed. Rio de Janeiro: Record, 2004. 

______. A Aceleração contemporânea: tempo mundo e espaço mundo. In: SANTOS, Milton, 
et al (Orgs.). O Novo mapa do mundo: fim de século e globalização. São Paulo: 
ANNABLUME, HUCITEC-ANPUR, 2002a. 

______. O País distorcido: o Brasil, a globalização e a cidadania. São Paulo: Publifolha, 
2002b. 

SAVIANI, Dermeval. Da Nova LDB ao Novo Plano Nacional de Educação: por uma outra 
política educacional. 2.ed. Campinas: Editoras Autores Associados, 1999. 



 

 

283 

SCHEIBE, Leda. Formação de professores e pedagogos na perspectiva da LDB. In: 
BARBOSA, Raquel Lazzari Leite (Org.). Formação de educadores: desafios e perspectivas. 
São Paulo: Editora UNESP, 2003. 

______. Formação dos profissionais da educação pós-LDB: vicissitudes e perspectivas. In: 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro; AMARAL, Ana Lúcia (Org.). Formação de Professores: 
políticas e debates. Campinas: Papirus, 2002. 

______.Formação e identidade do pedagogo no Brasil. In: CANDAU, Vera Maria (Org.). 
Ensinar e aprender: sujeitos, saberes e pesquisa. 2.ed. (ENDIPE). Rio de Janeiro: DP&A, 
2001. 

SCHEIBE, Leda; AGUIAR, Márcia Ângela. Formação de profissionais da educação no 
Brasil: o curso de pedagogia em questão. Revista Educação e Sociedade: revista 
quadrimestral de ciência da educação/centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes) n. 
68/especial, dezembro, 1999, Campinas. p. 220-238. 

SEIXAS, Ana Maria. Políticas educativas para o ensino superior: a globalização neoliberal e a 
emergência de novas formas de regulação estatal. In: STOER, Stephen. CORTESÃO, Luiza e 
CORREIA, José A (Org.). Transnacionalização da educação: da crise da educação à 
“educação da crise”. Porto: Edições Afrontamentos, 2001. 

SILVA, Cristiane Rocha; GOBBI, Beatriz Chisto; SIMÃO, Ana Adalgisa. O Uso da análise 
de conteúdo como uma ferramenta para a pesquisa qualitativa: descrição e aplicação do 
método. Revista Eletrônica e Adm.  – Organ. Rurais e Agroindustriais. Lavras, v. 7, n. 1, 
maio-agosto, 2005, p. 70-81. 
http://www.dae.ufla.br/revista/html_anos/2005/2005_1/2005_n1.htm - 12-05-2006. 

SILVA, Carmem Silvia Bissolli da. Curso de pedagogia no Brasil: história e identidade. 
Campinas: Autores Associados, 2000. 

SILVA, Waldeck Carneiro da. A Nova legislação educacional e a formação dos profissionais 
da educação: um esforço de análise. In: SILVA, Waldeck Carneiro da. Formação dos 
profissionais da educação: o novo contexto legal e os labirintos do real. Niterói: EdUFF, 
1998. 

SILVA, Delma Evaneide. Formação de professores(as) e campo de atuação profissional: um 
estudo de egressos(as) do curso de Pedagogia. Recife, 2002. Dissertação (Mestrado em 
Educação). Programa de Pós-graduação em Educação, Centro de Educação, Universidade 
Federal de Pernambuco, 2001 

SILVA, Delma Evaneide; SANTIAGO, Maria Eliete. Gestão democrática no processo de 
reformulação do regimento interno da FAFICA. Revista Interfaces de Saberes. Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru. Caruaru, V. 1, n. 2, jan/jun, 2001, p. 45-52. 

SILVA, Janssen Felipe da. Avaliação na perspectiva formativa-reguladora: pressupostos 
teóricos e práticos. 2.ed. Porto Alegre: Editora Mediação, 2006. 



 

 

284 

______. A concepção e a formação de professor(a): um desafio em um contexto de crise 
paradigmática de avanços tecnológicos. Revista Studium de Filosofia. Ano 7, n. 13 e 14, 
2004, Recife, p. 71-91. 

______. Políticas de formação de professores: aproximações e distanciamentos políticos e 
epistemológicos. Recife, 2001. Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-
graduação em Educação, Centro de Educação, Universidade Federal de Pernambuco, 2001. 

SILVA, Janssen Felipe da; SANTIAGO, Maria Eliete. Políticas de formação de professores: 
cenários de tensos e intensos debates. In: Educação, pesquisa e diversidade regional. Anais do 
XVI Encontro de Pesquisa Educacional do Norte Nordeste – São Cristóvão: Universidade 
Federal de Sergipe, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Núcleo de Pós-Graduação em 
Educação: Editora UFS, 2003. 

______. Modelos de formação para professores da educação infantil e dos primeiros anos do 
ensino fundamental: aproximações e distanciamentos políticos, epistemológicos e 
pedagógicos. In: Igualdade e diversidade na educação – Programas e resumos: painéis e 
pôsteres – Anais do XI ENDIPE / Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino – 
Goiânia, 2002. 

SILVA, Tomaz Tadeu da. O Currículo como fetiche: a poética e a política do texto curricular. 
Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 

SILVA Jr., João dos Reis; SGUISSARDI, Valdemar. A Nova lei de educação superior: 
fortalecimento do setor público e regulação do privado/mercantil ou continuidade da 
privatização e mercantilização do público? Revista Brasileira de Educação. Editora Autores 
Associados, revista quadrimestral da Anped n. 29, agosto, 2005, São Paulo, p. 5-29. 

______. Novas faces da educação superior no Brasil. 2.ed. Revisada. São Paulo: Cortez; 
Bragança Paulista, SP: USF-IFAN, 2001. 

SINAES. Bases para uma nova proposta de avaliação da Educação Superior brasileira. 
Brasília: INEP; SESu; MEC, 2003. 

SOUZA, Paulo Renato. A Revolução gerenciada: educação no Brasil 1995-2002. São Paulo: 
Prentice Hall, 2005. 

SPRING, Joel. O Futuro da educação na sociedade global. Revista Currículo sem Fronteiras, 
v. 4, n. 2, jul/dez 2004 p. 71-91. www.curriculosemfronteiras.org. 10/04/2006. 

STIGLITZ, Joseph E. A globalização e seus malefícios: a promessa não-cumprida de 
benefícios globais. São Paulo: Futura, 2002. 

STUFFLEBEAM, D; SHINKFIELD, Anthony J. Evaluación sistemática: guía teórica y 
práctica, Barcelona: Ediciones Paidós, 1995. 



 

 

285 

TAVARES, Maria da Conceição. Globalização e Estado Nacional. In: GAMBINA, Julio 
(Org.). La Globalización económico-financiera: su impacto en América Latina. Buenos Aires: 
CLACSO, 2002. 

THERBORN, Göran. La Crisis y el futuro del capitalismo. In: SADER, Emir; GENTILLI, 
Pablo (Org.). La Trama del neoliberalismo: mercado, crisis exclusión social. Buenos Aires: 
Eudeba, 2001. 

TYLER, Ralph W. Princípios básicos de currículo e ensino. 5.ed. Porto Alegre: Globo, 1978. 

TORRES. Carlos Alberto. Democracia, educação e multiculturalismo: dilemas da cidadania 
em um mundo globalizado. Tradução Carlos Almeida Pereira. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 

TORRES, Rosa Maria. A Profissão docente na era da informática e a luta contra a pobreza. 
In: Unesco/ OREALC. Educação na América latina: análise de perspectivas. Brasília: 
Edições Unesco Brasil, 2002. 

YARZÁBAL, LUIS. Consenso para a mudança na educação superior. Tradução de José 
Dias Sobrinho. Curitiba: Champagnat, 2002. 

VALA, Jorge. A Análise de conteúdo. In: SANTOS SILVA, Augusto; PINTO, José 
Madureira (Org.). Metodologia das ciências sociais. 10.ed. Porto: Afrontamento, 1999. 

VALLE, Berta de Borje Reis. Formação de professores no Brasil: perspectivas para os 
próximos anos. In: SOUZA, Donaldo Bello; FERREIRA, Rodolfo (Org.). O Processo de 
reestruturação dos cursos de formação de professores no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
Quartet, 2000. 

______. A Nova LDB e os Institutos Superiores de Educação: histórias do passado, do 
presente e do futuro. In: SOUZA, Donaldo Bello de; CARINO, Jonaedson (Org.). Pedagogo 
ou professor? O processo de reestruturação dos cursos de educação no Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Quartet, 1999. 

VIANNA, Heraldo Marelim. Avaliações em debate: SAEB, ENEM, Provão. Brasília: Editora 
Plano, 2003. 

______. Avaliação educacional e o avaliador. São Paulo: IBRASA, 2000. 

ZABALA, Antoni. A Avaliação. In: ZABALA, Antoni. A Prática educativa: como ensinar. 
Porto Alegre: ArtMed, 1998. 

WEBER, Silke. Crise da universidade: algumas perspectivas. In: MORHY, Lauro (Org.). 
Universidade em questão. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2003. 

 


