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[...] 

Só me anima o homem que sabe o que é útil a ele e aos 
outros, e trabalha para limitar o arbitrário. Cada um tem 

a felicidade em suas mãos, assim como o artista tem a 
matéria bruta, com a qual ele há de modelar uma figura. 

Mas ocorre com essa arte como com todas: só a 
capacidade nos é inata; faz-se necessário, pois, aprendê-

la e exercitá-la cuidadosamente. 
 

(Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, Johann Wolfgang von Goethe) 
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Apresentação 
 
 

A convicção replicada nos compêndios elaborados pelos defensores da ordem que 

– dissimulando as inequívocas evidências em contrário, insiste em reafirmar a linearidade do 

progresso e do desenvolvimento no capitalismo tardio – alinha a produção da ciência 

tradicional à própria irracionalidade do estado de coisas existentes, e transforma a ciência em 

serviçal da racionalidade irracional de uma ordem que se especializou em naturalizar a 

barbárie, a constituindo como condição inevitável em nossa história. 

A investigação científica, reduzida à condição de conjunto de procedimentos para a 

verificação das regularidades do existente, nega o sujeito e institui a onipotência das 

condições herdadas sobre os herdeiros. Em condições tão adversas, reafirmar a relevância da 

teoria crítica da sociedade é negar a condição unilateral de objeto, é reafirmar que o 

esclarecimento ainda é o elemento racional que pode guiar os sujeitos na construção do novo. 

Com o objetivo de compartilhar as pesquisas, divulgar e discutir os resultados das 

investigações em curso e contribuir, desse modo, para o projeto do esclarecimento, ocorreu, 

nos dias 24 e 25 de novembro de 2020, o II Seminário – Formação e educação, tecnologia e 

profissionalização na sociedade industrial do capitalismo tardio – organizado pelos grupos 

de pesquisa Teoria Crítica, Formação e Cultura do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Educação: História, Política, Sociedade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e 

Avaliação de Políticas Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de São Paulo – Campus Guarulhos. 

Os trabalhos apresentados no II Seminário estão vinculados ao projeto temático 

Formação e educação, tecnologia e profissionalização na sociedade industrial do 

capitalismo tardio elaborado, em 2019, pelo professor doutor Odair Sass da PUC/SP e com 

previsão de término em 2023. 

O projeto temático orienta a elaboração de estudos e projetos de pesquisa 

desenvolvidos sob a coordenação dos professores doutores Carlos Antonio Giovinazzo 

Júnior (PUC/SP), Maria Angélica Pedra Minhoto (UNIFESP) e Odair Sass (PUC/SP). 

O II Seminário foi realizado em ambiente virtual e dividido ao longo de dois dias. 

O primeiro dia de evento contou com a participação das professoras doutoras Anita Cristina 

Azevedo Resende (UFG), Leda Maria de Oliveira Rodrigues (PUC/SP) e Renata Weffort 

que analisaram a articulação dos estudos com o Projeto Temático, discutiram a utilização das 

categorias e dos conceitos na elaboração da pesquisa empírica e apresentaram considerações  

sobre os projetos de pesquisa Fins da Universidade Pública e Formação no Brasil¸ 



 

  

coordenado pela professora doutora Maria Angélica Pedra Minhoto,  e Formação no Ensino 

Médio: Escola e Juventude, coordenado pelo professor doutor Carlos Antônio Giovinazzo 

Júnior. 

 Distribuídos em três mesas temáticas – Formação e Ensino Superior no Brasil, 

Formação, Política Educacional e Juventude e Formação: técnica e instrumentalização em 

análise –, o segundo dia de evento foi reservado para a apresentação, a análise e a discussão 

dos estudos em andamento nos grupos de pesquisa.  

Este Caderno do II Seminário reúne o projeto temático, os projetos de pesquisa, os 

resumos dos estudos em andamento, bem como as contribuições apresentadas pelas 

avaliadoras externas, professoras doutoras Leda Maria de Oliveira Rodrigues (PUC/SP) e 

Renata Weffort1, e ficará disponível para o conhecimento e a consulta da comunidade 

acadêmica e demais interessados no tema. 

 

 

Comitê Organizador 
II Seminário – Formação e educação, tecnologia e profissionalização na sociedade 

industrial do capitalismo tardio 
 

 
 
 

  

 
1 Até a finalização deste Caderno, a professora doutora Anita Cristina Azevedo Resende (UFG) não havia 
enviado o texto final com as suas contribuições e críticas à produção dos grupos. Não foi possível, portanto, 
incorporar o material à versão final do Caderno. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

PROJETO TEMÁTICO  
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FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E PROFISSIONALIZAÇÃO NA 
SOCIEDADE INDUSTRIAL DO CAPITALISMO TARDIO2                                        

Prof. Dr. Odair Sass 
  

Vínculo institucional - Programa de estudos pós-graduados em Educação: História, 
Política, Sociedade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Linha de pesquisa - Teoria crítica da sociedade e formação: função social da educação 
e da escola 

 
 

A formação, quando referida ao homem, é, como categoria gramatical, um 

substantivo feminino, e como conceito significa, entre tantas outras significações, as 

ações e seus efeitos recíprocos dos homens entre si, sejam diretos ou imediatos, tal como 

ocorre com as interações pessoais e individuais cotidianas, sejam indiretos ou mediatos, 

tal como ocorre nas relações mediadas por grupos de interesses, instituições ou pelo 

Estado.  

A definição acima, ainda que apresentada em termos abstratos, contém 

elementos importantes – histórico, social e político – da formação, à medida que enfatiza 

o seu caráter ativo e recíproco das relações estabelecidas entre o indivíduo, a sociedade e 

as instituições que a sustentam e o Estado. Quando situada na história é evidente que a 

formação adquire especificidades concretas, estruturais e circunstanciais, da ordem social 

e do momento histórico particulares. Em suma, recorrendo à máxima hegeliana, formação 

acompanha o movimento do espírito objetivo. 

Na antiga Grécia, considerada sistematicamente como uma referência histórica 

originária, visto que ali floresceu, devido ao alto nível de desenvolvimento das artes, das 

ciências e dos ofícios, uma diferenciação decisiva da civilização ocidental relativamente 

aos rumos tomados pelos povos orientais, a Paidéia, como é denominada a formação do 

homem grego. A relevância da Paidéia para a história da educação decorre da própria 

forma como ela foi criada e sedimentada ao longo do tempo, caso contrário, “...essa 

história vivida já teria desaparecido há longo tempo se o homem grego não a tivesse 

criado na sua forma perene” (JAEGER, 1986, p. 3).  

Para o homem grego, à medida que se desenvolvem a sociedade e a cultura, a 

“ideia de educação representava para ele o sentido de todo o esforço humano. Era a 

justificação última da comunidade e individualidade humanas” (JAEGER, 1986, p. 3). 

 
2 Trata-se de versão preliminar do projeto Temático em elaboração. 
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De pronto, vale esclarecer, a fim de evitar equívocos e anacronismos, que o 

termo “cultura” é aqui aplicado à Grécia clássica em uma acepção muito distinta de seu 

uso tardio, na era moderna, quando passa a ser mais apropriadamente um conceito 

antropológico descritivo e enfaticamente relativista, com o qual se pretende caracterizar 

o conjunto das manifestações sociais, econômicas e políticas bem como as formas de 

organização da vida social de um povo, de um grupo social, entre tantos outros modos de 

criar agrupamentos sociais, sob uma infinidade de argumentos.  O esvaziamento e a 

lassidão dos conceitos, que marca a fase contemporânea do relativismo sem freios, salta 

aos olhos, como se observa em quase palavras de ordem que grassam, neste período em 

que a desesperança e a irracionalidade sobressaem:  “cultura da empresa”, “cultura do 

estrupo”, “cultura da paz”, “cultura do crime”, são algumas expressões da redução 

relativista do conceito.   

A concepção grega disso diferia plenamente, posto que, a Paidéia representava 

a realização efetiva, externa ditada pela sociedade e internalizada  pelo sujeito, da cultura; 

a cultura não era uma coisa aí, um disponível para quem quisesse apanhá-la, como se 

apanha um fruto de uma árvore acessível ao alcance das mãos e pronto para ser saboreado.  

A cisão histórica estabelecida entre a cultura e [civilização] os processos 

materiais de produção e reprodução da vida humana, constatada de diversas formas na 

sociedade industrial, é verdadeira e falsa; verdadeira na medida em que objetivamente a 

cultura apresenta-se organizada e distribuída plenamente em setores independentes uns 

dos outros, falsa porque a suposta independência permanece indissociável do modo de 

produção industrial que continua a determinar praticamente todas as relações dos 

indivíduos com a sociedade.  

Vale observar que as transformações das sociedades ao longo do tempo tratadas, 

principalmente, pela História e pela Antropologia, mediante o conceito de civilização, 

acentuam uma ou outra esfera; a primeira, enfatiza os aspectos estruturantes da sociedade 

tais como a fixação geográfica e espacial dos agrupamentos humanos, a edificação das 

cidades, os monumentos e instrumentos, a organização social e política, as normas e 

códigos que regulam as relações sociais, a ciência e tecnologia as técnicas,  em síntese, 

os elementos fundamentais que caracterizam um período histórico ou uma civilização 

(Civita), a Antropologia, por sua vez, põe acento sobretudo nas formas de organização 

social que garantem a reprodução do grupo social, a sua preservação, os meios materiais, 

técnicos e culturais desenvolvidos e utilizados para a consecução desses fins.  
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Com o intuito de evitar as polarizações, por vezes ardilosas, tanto do 

evolucionismo à medida que propugna uma ascendência linear e lenta da civilização e do 

progresso desde a antiguidade de modo a possibilitar a exposição da história da 

humanidade em etapas delimitadas com rigidez, quanto do relativismo descritivo da 

Antropologia, que tal como fez com a cultura, relativiza a noção de civilização, é 

pertinente, repor, por uma questão de método, a seguinte proposição apresentada por 

Freud, em seu estudo sobre O futuro de uma ilusão, publicado originalmente em 1927: 

 

A civilização humana, expressão pela qual quero significar tudo aquilo 
em que a vida humana se elevou acima de sua condição animal e difere 
da vida dos animais – e desprezo ter que distinguir entre cultura e 
civilização –, apresenta, como sabemos, dois aspectos ao observador. 
Por um lado, inclui todo o conhecimento e capacidade que o homem 
adquiriu com o fim de controlar as forças da natureza e extrair a riqueza 
desta para a satisfação das necessidades humanas; por outro, inclui 
todos os regulamentos necessários para ajustar as relações dos homens 
uns com os outros e, especialmente, a distribuição da riqueza 
disponível. As duas tendências da civilização não são independentes 
uma da outra (FREUD, 1978, p. 87-88). 

 

A diferençação entre cultura e civilização – aquela incidindo 

predominantemente sobre a regulamentação das relações sociais que tornam possível a 

vida humana em sociedade enquanto esta incide sobre o domínio do homem sobre a 

natureza – acompanhada da vinculação necessária entre esses dois fatores, aproximam 

Freud do movimento do Esclarecimento, de um lado, e põe o indivíduo como o elemento 

central de um programa racional da civilização, de outro.  

A recusa do autor em cindir cultura e civilização contém um importante 

desdobramento metodológico à medida que sustenta a necessária remissão recíproca entre 

as duas esferas. Esse procedimento, tal como é aqui entendido, sugere que ambas as 

esferas determinam uma a outra, opondo-se, assim, ao funcionalismo positivista que 

separa inexoravelmente uma da outra para, posteriormente, relacioná-las funcionalmente, 

posto que são admitidas como conceitos independentes.                            

Esse procedimento é também adotado no presente projeto na medida em que 

proporciona tanto a especificação precisa dos conceitos básicos de formação, educação, 

instrução, profissão, técnica e tecnologia, quanto a análise dos possíveis nexos que se 

estabelecem entre eles. 
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    Como diversas pesquisas psicológicas sobre o desenvolvimento e a 

aquisição dos conceitos – um tema recorrente da psicologia, há pelo menos cem anos – 

evidenciaram que, em traços gerais, eles passam por etapas específicas desde a polissemia 

e pré-conceitual (juízos anteriores à experiência e análise do objeto, ou, inferências e 

generalizações incorretas  com base na experiência prévia) , da criança, até a fase 

conceitual propriamente dita, do jovem e do adulto, quando passam a integrar uma 

estrutura que os hierarquiza dos mais simples e imediatos aos mais abstratos e mediatos. 

Claro está que imaginação, abstração, reflexão, indução dedução, entre tantas outras 

categorias do pensamento, fazem-se presentes em todas as etapas, ainda que mais ou 

menos evidentes, recorrentes, ocultas ou explícitas em umas do que em outras. 

Em contrapartida, quando se pretende  delimitar um objeto de estudo, as 

categorias que o caracterizam e o explicam em seu movimento histórico, é delineada uma 

trajetória distinta daquela verificada pelos estudos psicológicos, primeiro, porque o objeto 

se apresenta em suas formas maduras ou superadas, em vez dos brotos que se originam 

do pensamento infantil, segundo, porque torna possível retornar retrospectivamente ao 

passado fixando como referência o presente, como se o observador estivesse ingressando 

na história “de costas para o passado tendo o presente como ponto fixo”, em vez de dar 

as costas para o presente e olhar somente para o passado, ou, ao contrário, dar as costas 

para o passado e olhar somente para o presente, gerando os perniciosos anacronismos; 

registro que se trata de uma metáfora de um colega historiador, para mim enunciada em 

conversas sobre os métodos de investigação daquela disciplina. Como corolário, permite 

evitar tanto a polissemia das palavras em que o relativismo positivista procura 

sustentação, quanto abandonar, conforme a expressão aplicada por Adorno (1994, p. 175) 

sobre o ensaio como forma, “a rota militar na direção das origens”.  

A formação, quando aplicada ao homem, é, como todo conceito, ambíguo, pois, 

refere-se aos elementos externos e universais – extra-humanos, sociais e culturais –

apropriados pelo indivíduo ao longo de sua história pessoal que, por sua vez, os 

exteriorizam, como pensamento e ação. A proposição sintética de Adorno (s/d, p. 2) de 

que “a formação cultural (Bildung) não é outra coisa que a cultura (Kultur) do ponto de 

vista de seus propósitos subjetivos” proporciona um bom ponto de partida para a 

delimitação do escopo, objeto de estudo, problema, objetivos hipótese e método deste 

projeto.  

Pelo que até aqui se expôs, a formação, consoante o espírito objetivo do tempo 

que se impõe de modo irrevogável às criaturas, torna-se concreta, em cada sociedade e 
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época, como educação, o modo predominante de cada sociedade formar os homens de 

que precisa a fim de manter a sua reprodução, ou, conforme a fórmula de Durkheim, para 

quem a educação é socialização metódica das novas gerações e pode ser resumida nos 

seguintes termos:  
A educação é a ação exercida, pelas gerações adultas, sobre as gerações 
que não se encontram ainda para a vida social; tem por objeto suscitar 
e desenvolver, na criança, certo número de estados físicos intelectuais 
e morais, reclamados pela sociedade política, no seu conjunto, e pelo 
meio especial a que a criança, particularmente, se destine 
(DURKHEIM, 1955, p. 32, grifos no original)  

 

Como se pode depreender do excerto acima, a supremacia da sociedade, do 

universal sobre o indivíduo, o particular, é evidente. Ainda que o autor identifique o 

homem como ser uno, constituído por um ser individual e um ser social, o primeiro deve 

submeter-se, de boa vontade e para o seu próprio bem (e o da sociedade) ao segundo, 

caracterizado como um sistema de ideias, sentimentos, hábitos que exprimem em cada 

indivíduo, crenças religiosas, valores e práticas morais, tradições, profissões, 

representações e opiniões pertencentes aos grupos de que ele faz parte. O conjunto desses 

elementos coletivamente compartilhados “forma o ser social. Constituir esse ser em cada 

um de nós – tal é o fim da educação” (DURKHEIM, 1955, p. 32). 

Forçoso é concordar com a constatação do autor acerca da primazia da sociedade 

sobre o indivíduo, mas, é igualmente forçoso refutar a tese de que a educação para ser 

efetiva exija o sacrifício do particular. A visão evolucionista e positiva da história em que 

a sociologia de Durkheim se sustenta impõe-lhe a aceitação da sociedade de classes, como 

se natural fosse, do que decorre a omissão ou o desprezo por noções tais como liberdade, 

para além da “liberdade” do indivíduo submeter-se à sociedade, autonomia em vez de 

heteronomia, igualdade em lugar da cristalização funcional das desigualdades entre os 

homens. De passagem, cabe assinalar que o modelo explicativo do autor não dispensa a 

psicologia, antes a inclui à medida que o indivíduo serve para explicar as leis sociais 

explicadas pela sociologia, trata-se, portanto, de uma psicologia sem sujeito, ou um 

sujeito ativo apenas para ajustar-se à sociedade dotado de uma inteligência adaptativa  em 

lugar de uma inteligência reflexiva; uma psicologia coletiva ou psicossociologia, como 

seus seguidores, passaram a denominar tal entendimento. 

Definida como socialização metódica e sistemática, a educação, propugnada por 

Durkheim, é um exemplar da linearidade do conceito na medida em que o restringe tão 

somente à adaptação ou à servidão voluntária do particular ao todo social, não deixando 
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ao indivíduo, sequer, o direito de espernear, pois, se for admitida a premissa evolucionista 

do sociólogo, ao indivíduo, isto é, a parcela social da criatura, só resta adaptar-se ao 

desenvolvimento linear, em linha reta, lento, gradual e seguro da sociedade, nada de 

sobressaltos, rupturas, contradições.   

À essa redução ideológica contrapõe-se aquela para a qual a educação, como a 

expressão da formação em um período histórico considerado, é, desde o princípio, 

ambígua, pois, a sociedade para preservar a sua produção, reprodução e manutenção, 

exige, como condição necessária,  que a educação seja estruturada como uma espécie de 

subsistema do sistema social que visa formar cada um e a todos conforme os seus 

preceitos, mas, se a formação é apropriação da cultura pelo sujeito, obviamente, a 

educação não consegue simplesmente cancelar o fator subjetivo, nem alcançar a 

padronização  total ou mesmo a fusão do indivíduo com a sociedade, apesar de todos os 

esforços empregados, com esse intuito, nas sociedades autoritárias e de tendência 

totalitária. A esse respeito é esclarecedora a seguinte passagem: 
 
A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de 
adaptação e não preparasse os homens para se orientarem no mundo.  
Porém ela seria igualmente questionável se ficasse nisto, produzindo 
nada além de well adjusted people, pessoas bem ajustadas, em 
consequência do que a situação existente se impõe precisamente no que 
tem de pior. Nestes termos, desde o início existe no conceito de 
educação para a consciência e para a racionalidade uma ambiguidade. 
Talvez não seja possível superá-la no existente, mas certamente não 
podemos nos desviar dela (ADORNO, 1995, p. 143-144). 
 
 

A formação é pelo que se expôs uma mediação entre o universal e o particular, 

entre o indivíduo e a sociedade, concretizada por meio da educação, que, por sua vez, é 

objetivada, na época moderna, em instituições sociais, hierarquicamente organizadas para 

atingir os fins formativos preconizados por aquela, dentre as quais destaca-se a escola que 

passou a adquirir importância cada vez mais crescente de par com a expansão planetária 

da indústria para todas as esferas da vida em sociedade, sobrepondo-se à relevância de 

instituições primárias e secundárias de socialização. A descrição contundente de Marx 

(1975) acerca da educação das crianças, em meados do século XIX, quando a 

obrigatoriedade da escola elementar foi incluída na legislação trabalhista inglesa, como 

freio à exploração do trabalho infantil, é uma prova cabal de que a educação não foi 

instituída de modo idílico, mesmo em um país como a Inglaterra que organizou um dos 

sistemas de educação pública mais antigos da modernidade. É notável, se se compara a 
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importância, a diversificação e o desenvolvimento da educação escolar entre os meados 

do século XIX e os dias atuais.  

Os apontamentos precedentes parecem ser suficientes para justificar a seguinte 

proposição: a história, observada de acordo com a imagem de um observador que se afasta 

para o passado adotando o presente como ponto de referência, certamente, encontraria no 

período de consolidação da grande indústria, da qual a chamada revolução industrial foi 

um dos fatores importantes, os brotos fundamentais e as bases que impulsionaram a 

criação de instituições voltadas promover a formação dos indivíduos necessária às 

transformações políticas, econômicas e sociais da sociedade capitalista industrial.  

A formação e o seu correlato, a educação, consoante às premissas da indústria, 

que exige 1) ciência em vez da tentativa e erro do empirismo ou das descobertas casuais, 

2) tecnologia, como ciência aplicada à produção, que fixa na máquina, antes de tudo, os 

movimentos que antes eram próprios do trabalhador, tornando este um apêndice daquela, 

e, também, por isso, 3) a educação técnica e profissional indispensável para um ambiente 

de trabalho dirigido pela maquinaria, muito diferente daqueles necessários à produção, 

em etapas históricas anteriores ao capitalismo industrial, é reduzida ao domínio desses 

elementos principais: científico, técnico, tecnológico e profissional.  

Por sua importância para o presente projeto, é pertinente acrescentar que 

instrução é um outro termo ambíguo associado à formação e à educação.  Foi usual 

denominar Instrução pública a organização dos estados em torno da educação, 

regulamentada pelo poder legislativo e efetivada pelo poder executivo, como política 

educacional; no Brasil, a denominação Ministério da Educação, data de 1953, em 

substituição sequencial ao Ministério da Instrução, Correios e Telégrafos, criado em 

1890;  Ministério da Justiça e Negócios Interiores, de 1892 até 1930, quando Getúlio 

Vargas criou o Ministério dos Negócios da e da Saúde Pública,  o qual foi substituído 

pelo Ministério da Educação e Saúde, em 1937; Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

em 1953, desdobrado, desde 1985, em Ministério da Educação (MEC) e Ministério da 

Cultura (Minc). Mais do que mudanças de nomenclaturas essas denominações 

representam atribuições distintas, a cada momento da função social e política da 

educação, além do que a substituição gradativa da instrução pela educação certamente 

não se deve ao acaso, nem às preferências nominais. Para além do uso incorreto quando 

instrução e educação considerados sinônimos, visto que, diz-se que uma pessoa instruída 

ou culta mas não necessariamente uma pessoa educada, o termo é aplicado em um 

espectro que oscila entre a sua aproximação com a Bildung, em um polo, e ao conjunto 
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de passos que devem ser dados para se acionar um aparelho técnico, conforme rezam os 

manuais de instruções, passando pela didática, como método instrucional de ensino. 

Como Bildung, registra Anatoli Lunatcharski (1988, p. 42), designado 

Comissário do Povo para a Instrução Pública, na Revolução russa de 1917, ao propugnar 

a harmonia entre indivíduo e sociedade:  
 
Do mesmo modo que no organismo de um homem culto, cada célula 
vive e funciona para o bem de todas e tudo se funde num sentimento de 
felicidade, também na sociedade deve tudo deve tender para o objectivo 
comum, e cada indivíduo deve fornecer um máximo de esforços 
criativos para que tudo se funda em harmonia. 
E esta harmonia a que chamamos cultura é a instrução. 

 

Depreende-se, então, que o homem culto ou instruído é aquele que vive, 

mediante o seu esforço e máximo de criatividade, em harmonia com a sociedade e sua 

felicidade depende da felicidade do todo, donde, pode-se concluir que à educação escolar 

cabe proporcionar uma parcela da formação da pessoa instruída considerando que, para 

ser plena, depende de muitas atividades e fatores extraescolares. 

Ainda que a citação tenha sido inserida apenas para exemplificar o uso da palavra  

“instrução”, em circunstâncias culturais e políticas específicas, como equivalente à 

formação,  não é possível omitir tanto a suposta harmonia entre o particular e o universal, 

nas sociedades até agora organizadas pelos homens, quanto a objeção de que cabe ao 

estado promover a fusão entre indivíduo e  sociedade, seja lá qual for a natureza e o teor 

do estado. 

Como método pedagógico, a instrução é definida, principalmente, como os 

modos de ensinar o instruendo, aquele que a recebe, a fazer alguma coisa por meio dos 

conhecimentos técnicos, científicos e artísticos, acumulados e fixados pela cultura e 

civilização. Com a expansão da indústria, parece lícito constatar que, assim como a 

educação teve seu conceito ampliado, a instrução passou a ser restringida ao 

desenvolvimento cognitivo e à inteligência prática, à aquisição de hábitos e habilidades 

específicas, à preparação para o trabalho e à educação técnico-profissional, e, com o apoio 

sistemático da psicologia comportamental e da pedagogia, permanece restrita ao binômio 

ensino-aprendizagem, cabendo ao primeiro ser ministrado por um instrutor, e ao segundo 

cabe ser assimilado por aquele que a recebe. Até hoje, muitas escolas isoladas e sistemas 

de ensino médio e superior, de formação técnica, mantêm a denominação instrutor para 

distingui-lo do professor.  
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 Considerada uma realização histórica e social, consoante as condições objetivas 

que encontra em cada período, é pertinente concluir que: a formação assim como a sua 

sombra permanente, a pseudoformação, coexistem inexoravelmente, de modo que o apelo 

por uma educação humanística, sob o industrialismo minuciosamente controlado da 

sociedade capitalista, apesar de compreensível, soa como crítica ideológica frágil, ou, um 

protesto inútil. Em face dessa condição, tomar a educação como tema de investigação e a 

consciência crítica necessária à resistência política como objeto de estudo implica em 

levar a cabo estudos e pesquisas que mantenham esses elementos indissociáveis: cultura-

sociedade-indivíduo-ciência-técnica-tecnologia.   

  O diagrama abaixo propicia uma visão articulada das principais categorias. 

 
Fluxograma: Conceitos principais que compõem o escopo dos estudos. 

 
 

Desse emaranhado esboço cabe desentranhar os núcleos que compõem o objeto 

de investigação deste projeto temático, a saber: a formação, concretizada pela educação 

contemporânea, com ênfase na educação escolar, tal como ela se organiza e estrutura 

relativamente aos meios e fins de que dispõe, conforme as exigências da sociedade do 

capitalismo tardio.   

Para o que aqui interessa, capitalismo tardio pode ser definido como um sistema 

social fechado, sustentado pelo cancelamento ou pela redução ao mínimo de suas 

contradições sociais internas, mantido em sua base pelas transformações constantes e 
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expansão acelerada, para todas as esferas da vida material e cultural, do modo de 

produção industrial, proporcionadas pela apropriação privada da ciência e tecnologia.  

A delimitação acima, formulada em termos abstratos, espera-se, orienta a 

elaboração e consecução de estudos e projetos de pesquisa específicos, o fortalecimento 

dos grupos de pesquisa, a realização de eventos científicos, seja para promover o 

compartilhamento de pesquisas em andamento, seja para estimular a divulgação e a 

discussão de resultados parciais ou finais. 

Outro desdobramento necessário é a especificação dos tipos de estudos e 

pesquisas esperados: 

a. Estudos.  Essa modalidade visa contribuir para a formação do pesquisador 

e o fortalecimento do grupo de pesquisa.  Espera-se que os estudos sejam apresentados 

como monografias que sistematizem e discutam um tema, conceito, problema, referências 

teóricas, métodos e conclusões; revisão de literatura específica e pertinente; resenha de 

obras de referência sobre um tema, problema e método; relatório sistemático do 

tratamento de um assunto, problema de pesquisa, método. 

b. Pesquisas. Referem-se às investigações realizadas pelos pesquisadores do 

projeto ou por eles orientadas como teses, dissertações e trabalhos de conclusão de 

graduação. Visam, além de fomentar a formação do pesquisador, principalmente a 

produção e acumulação de conhecimento científico qualificado sobre um assunto, tema 

ou problema de relevância social, política e científica. Nessa modalidade podem ser 

realizadas pesquisas teóricas e empíricas, preservada a referência principal da teoria 

crítica da sociedade. 

 

É indispensável, a fim de potencializar a consecução deste projeto, estabelecer 

os requisitos mínimos de pertinência dos estudos e das pesquisas. Ambos devem ser 

específicos   e ao mesmo tempo convergentes quanto ao tema, a referência teórica, o 

objeto de estudo, a relevância social e científica do projeto temático. 

É preciso esclarecer também que esta é uma versão preliminar do projeto em 

pauta, pois, além de detalhamento dos conceitos, noções e categorias inseridas 

resumidamente, devem ser incluídos e definidos outros conceitos e categorias de análise, 

aqui apenas mencionados, tais como: técnica, tecnologia, profissão, indivíduo. 

A título provisório estão indicadas as principais instâncias de organização do 

projeto: 
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A. Coordenação geral: a quem caberá tomar as providências necessárias 

para a realização das pautas e cronograma das reuniões de pesquisa; propor e conduzir a 

proposição de eventos; propor e encaminhar as eventuais solicitações de recursos 

materiais e financeiros às agências de fomento; avaliar a pertinência e o preenchimento 

dos requisitos mínimos de estudos, projetos e subprojetos de pesquisa. 

Sugere-se que a composição provisória seja atribuída aos professores Carlos 

Antônio Giovinazzo Jr. (PUC/SP); Maria Angélica Pedra Minhoto (UNIFESP); Odair 

Sass (PUCSP). 

B. Coordenação local: exercida por um professor pesquisador participante 

do projeto temático, a quem caberá organizar, conduzir e orientar as atividades de estudos 

e pesquisas bem como o cronograma semestral ou anual de reuniões de pesquisa e demais 

atividades pertinentes; encaminhar, para conhecimento e consideração, à coordenação 

geral as propostas de estudos e projetos parciais. 

C. Tempo previsto: estima-se, conforme as condições objetivas e subjetivas 

para a realização do projeto, que a sua execução poderá ser estendida para 4 anos, com 

início em junho de 2019 e término em junho de 2023. 
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II CONFERÊNCIA – FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO NO BRASIL 

CONTEMPORÂNEO: OS DESAFIOS PARA A UNIVERSIDADE BRASILEIRA      

Profa. Dra. Leda Maria de Oliveira Rodrigues 

 

É com satisfação que escrevo a apresentação para o Caderno de Resumos 

referente ao II Seminário – Formação e Educação, Tecnologia e Profissionalização 

na Sociedade Industrial do Capitalismo Tardio - realizado remotamente - no mês de 

novembro de 2020, pela PUC-SP. Quero parabenizar desde já os grupos de pesquisa que 

organizaram os trabalhos do Seminário: Teoria Crítica, Formação e Cultura (PUC-SP); 

Avaliação de Políticas Educacionais  (UNIFESP) e seus respectivos coordenadores, Prof. 

Dr. Odair Sass e Profa. Dra. Maria Angélica P. Minhoto.  Além dos professores 

coordenadores parabenizo a todos os pesquisadores que participam dos grupos de 

pesquisa e que integraram seus trabalhos neste caderno de resumos. 

O tema do II Seminário trata da formação, educação, técnica, tecnologia e 

profissionalização no capitalismo tardio é de extrema relevância. Foi desenvolvido tendo 

como base um projeto de pesquisa caracterizado como “projeto temático”, cujo título é o 

mesmo deste seminário. Em função do tema principal do projeto, os subprojetos 

sustentam a análise e perspectiva central da investigação e todos estão bem concatenados 

entre si convergindo, necessariamente, para o objetivo da pesquisa maior do tema em 

questão. Esses subprojetos foram assim definidos: Formação e Ensino Superior no Brasil; 

Formação, política educacional e juventude; Formação: técnica e instrumentalização em 

análise. Do ponto de vista metodológico o projeto está bem organizado e tem como base 

teórica autores da Teoria Crítica, tais como: Theodor Adorno; Max Horkheimer; Herbert 

Marcuse; Jürgen Habermans e outros.  

O objetivo geral do projeto temático foi definido como sendo investigar a 

formação, concretizada pela educação contemporânea, especialmente a educação escolar, 

da forma como se organiza atendendo às exigências da sociedade do capitalismo tardio. 

Enfatiza, a partir da Teoria Crítica, a análise de conteúdos e formas empregadas pela 

educação escolar que termina por educar o indivíduo conformando-o para uma 

organização social capitalista que tende a reduzir, cada vez mais, suas contradições 

internas, processo este caracterizado pela expansão e transformação frequente da vida 

material e cultural do modo produção industrial.  Tais objetivos são alcançados pela classe 
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dominante apropriando-se privadamente, da ciência e da tecnologia suprindo suas 

necessidades de acúmulo do capital.    

A investigação em andamento já confere ao projeto temático um primeiro 

desenho de como a formação, entendida no contexto da Teoria Crítica   como educação, 

desenvolve-se atualmente, tanto ao nível escolar como no ensino superior. Depreende-se 

que a preocupação dos autores envolvidos no projeto é analisar as características da 

educação brasileira procurando evidenciar, se ela é ou não conformadora, se está ou não 

voltada à conscientização da opressão e exploração do sistema capitalista. Refletem sobre 

a educação, tal qual a teoria crítica, a partir de Marcuse, Adorno e outros teóricos dessa 

corrente que discordam do processo educacional contemporâneo, por ser este detonador 

da disseminação da cultura cúmplice da reprodução da vida humana, na sociedade 

industrial, reforçando a ideia de separação entre cultura e civilização.  

O processo de separação ocorre quando a cultura desenvolvida e organizada pela 

civilização é distribuída pelos setores, independentes uns dos outros, independência essa 

que não ocorre, pois, cada um dos setores é inseparável do modo de produção industrial 

que continua a determinar todas as relações dos indivíduos com a sociedade. A cultura é 

toda forma de criação e manifestação dos diferentes setores - família, escola, igreja, 

partidos políticos, outros - como forma de reprodução social, como é o caso da 

preservação dos meios materiais, técnicos e culturais desenvolvidos e empregados para o 

alcance dos fins reprodutivos.  

As características da escolarização acima descritas pelos estudos até aqui 

desenvolvidos nos grupos de pesquisa valem, tanto para a educação básica brasileira 

quanto para a formação universitária, técnica, tecnológica, profissionalização em si. Neste 

caso, sobre os fins da Universidade Pública e formação no Brasil, a pesquisa até aqui 

realizada demonstra que, os artigos publicados sobre a produção universitária nas 

diferentes áreas podem ser fonte de explicitação do que os autores dos trabalhos pensam 

e defendem para a Universidade Pública brasileira na contemporaneidade. Não se sabe o 

que será encontrado nos textos, uma direção defendendo a universidade e sua autonomia, 

para que possa se livrar das amarras impostas pela industrialização do capitalismo tardio, 

ou a defesa de uma formação voltada para as exigências desse sistema. O projeto defende 

um Ensino Superior autônomo, e não um Ensino Superior voltado para a formação 
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profissional, de habilidades básicas e flexíveis adaptáveis às funções a serem 

desempenhadas atendendo a economia neoliberal vigente desde meados do séc. XX.   

Sobre a educação escolar destaco a proposta de investigação sobre Juventude, 

democracia e fascismo – a formação do jovem do Ensino Médio (EM) brasileiro na 

atualidade. O trabalho foca a ideia de que o EM não propicia o contato crítico das novas 

gerações com a tradição, em outros termos, o contato com a cultura já desenvolvida e 

valorizada a partir das diversas formas de existência já acumuladas pelas civilizações. O 

que se enfatiza nas escolas é a proposta de que o Ensino Médio, últimos anos de formação 

da educação básica, vivenciado por poucos jovens que a ele adentram, tem como objetivo 

principal a preparação do indivíduo para o mundo do trabalho; a continuidade dos estudos 

é uma possibilidade para poucos das classes populares. Assim, perpetua o 

desenvolvimento de habilidades, principalmente, a flexibilidade para o trabalho, tornando 

os indivíduos aptos a enfrentar as constantes exigências de cumprirem diferentes funções 

no mesmo emprego, economizando a busca por outras mãos de obra.  

Como leitora do projeto temático minha análise, conforme os objetivos nele 

estabelecidos, é de que a investigação está bem encaminhada. Os autores trabalham com 

a preocupação de aprofundar os estudos da educação brasileira como um todo, desde 

educação básica até a formação universitária; refletem sobre a realidade escolar e 

verificam se a proposta de escolarização de nossas crianças e jovens é para alcance da 

conscientização e disposição à resistência frente à dominação e opressão do sistema 

capitalista, que hoje beira ao fascismo, no caso do Brasil ou tem como objetivo a 

conformação. Não se fala de formação e conscientização, não existe o esclarecimento 

para alcance da emancipação do indivíduo.   

Concluo com uma citação de Adorno, 

“(...) a tarefa de intermediar uma consciência da realidade,       
uma tarefa intimamente vinculada à relação entre teoria e prática, 
não pode por assim dizer ser tratada em nível universitário, mas 
precisa ser realizada a partir da primeira educação infantil 
mediante uma educação permanente durante toda a vida” 
(ADORNO, 2011)3. 

 

 
3 Essa afirmação de Adorno está na discussão que ele tem com Becker, e exposta no livro Educação e 
Emancipação. ADORNO, Theodor W. Educação e Emancipação. São Paulo, Editora Paz e Terra Ltda, 
2011, p. 151.  
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III CONFERÊNCIA – JUVENTUDE, DEMOCRACIA E FASCISMO – A 

FORMAÇÃO DO JOVEM DO ENSINO MÉDIO NO BRASIL 

CONTEMPORÂNEO                                                                                                                           

Profa. Dra. Renata Weffort  

 

 

Formação e Educação escolar 
 

As propostas de estudos e pesquisas norteadas pelo projeto temático “Formação, 

Tecnologia e Profissionalização na sociedade industrial do capitalismo tardio”4 

apresentam temas conexos a aspectos centrais do seu núcleo de investigação: as relações 

indissociáveis entre indivíduo, formação e educação escolar e as implicações da 

formação, educação escolar, tecnologia e técnica.  

De modo geral, os objetos de estudo apresentados têm como enfoque o ensino 

técnico, ensino médio e superior, ou seja, versam sobre a educação de jovens e adultos, 

por meio de análises sobre pesquisas conexas ao tema, organização escolar, práticas 

pedagógicas e políticas educacionais; em suma, às etapas finais do processo de 

escolarização. 

Nessa medida, considerando que a escola é uma instituição social com fins 

formativos, e que a educação escolar se inicia na infância, propõe-se a busca de nexos 

entre os elementos concernentes ao processo de (pseudo) formação do indivíduo 

verificados nas etapas finais da educação escolar e a escolarização em sua fase inicial. 

Não se trata de estabelecer uma relação abrupta entre causas e consequências, mas de 

verificar que o projeto educacional se caracteriza, desde o início, como um simulacro dos 

reais objetivos e finalidade da formação, uma vez que é determinada pela lógica dessa 

sociedade, independente da etapa de escolarização.  

Nessa perspectiva, é possibilitada aos indivíduos a pseudoformação, que se 

constitui por meio de mecanismos legitimados pela irracionalidade presente na sociedade 

capitalista, que se objetiva, inclusive, nas práticas e relações estabelecidas na escola, a 

partir do momento que ela abandona seu potencial emancipatório para ensinar, ainda que 

não intencionalmente, aos alunos, a nunca questionar as injustiças da sociedade, o medo 

e frieza.  

 
4 Vinculado aos grupos de pesquisa Teoria Crítica, Formação e Cultura (PUC-SP) e Avaliação de Políticas 
Educacionais (UNIFESP) 
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Em face da pseudoformação, Adorno (2006) defende uma formação política, 

que permita a formação para a autonomia e para resistência diante das tendências sociais 

autoritárias predominantes e o reconhecimento consciente dos mecanismos que tornam 

as pessoas capazes de aderir, de forma heterônoma, à violência e ao preconceito, em 

suma, à irracionalidade do todo social.  

Considerando a educação escolar contemporânea, a participação política e social 

consta como um dos objetivos para o Ensino Médio. Para além de compreender se esse 

objetivo se realiza nas práticas educativas, é necessário afirmar que um projeto de 

formação    

voltado para a autonomia, esclarecimento e participação política não se adquire 

em um ano ou segmento letivo; inicia-se na primeira infância, à medida que a criança 

vive momentos de livre escolha, de opiniões compartilhadas, do exercício de colocar-se 

no lugar do outro, de criar, de experimentar e de imaginar. No projeto de Reforma do 

Ensino da França, conhecido como Langevin-Wallon, Henri Wallon defende a 

participação das crianças a partir dos três anos de idade em situações compartilhadas com 

outras faixas etárias para fazer escolhas, participar e manifestar seus desejos e opiniões. 

Contudo, observa-se, tendencialmente, a construção de uma visão unidimensional, visto 

que elementos de autonomia, descoberta e crítica recuam diante da designação, asserção 

e imitação.  

Nesse sentido, no lugar de possibilitar experiências formativas direcionadas a 

desenvolver a criatividade, criticidade, participação, consciência moral e coletiva, a 

racionalidade instrumental inerente ao capital manifesta-se na alienação dos indivíduos 

diante dos instrumentos que massificam e homogeneízam suas ações e escolhas, de 

acordo com padrões pré-determinados. As escolas parecem insistir em atividades 

desinteressantes ou até mesmo exaustivas e desvinculadas do interesse das crianças e 

jovens. Do mesmo modo, a escola, sua organização, ritos e mecanismos de avaliação 

baseados em técnicas e métodos que expressam a racionalidade tecnológica e sua 

ideologia, porque reduz a razão ao princípio do desempenho, parece cumprir o papel de 

alienar o indivíduo à lógica dominante e desigual da sociedade capitalista.  

Os aspectos aqui apresentados apontam para os mecanismos da educação 

escolar, desde o início aos anos finais da escolaridade, que expressam a primazia da 

pobreza de experiências e a funcionalização da educação. Contudo, o declínio da 

educação escolar, no que concerne ao seu potencial emancipatório, é, na verdade, o 

declínio da formação cultural na sociedade capitalista de modo geral. 
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Uma vez que a educação escolar se aproxime de seu sentido político e evidencie 

um projeto de emancipação social, com possibilidades de realização de uma experiência 

não conformista com relação à realidade existente, potencialmente, se tornaria um campo 

de resistência, reflexão e enfrentamento aos processos excludentes e preconceituosos 

presentes na sociedade.  

  

Referências Bibliográficas 

ADORNO, Theodor W. Educação e Emancipação. São Paulo: Paz e Terra, 2006. 
______. Algumas implicações sociais da tecnologia moderna. In: Tecnologia, guerra e 
fascismo. Tradutor: Maria Cristina Vidal Borba. São Paulo: Unesp, 1999. 
______.  A ideologia da sociedade Industrial – O homem unidimensional. Rio de Janeiro: 
Zahar Editores, 1979. 

 

 

 

 

 

  



 

27 
 

 
Fins da Universidade Pública e Formação no Brasil: análise baseada na produção 
científica sobre o tema Profa. Dra. Maria Angélica Pedra Minhoto 

 
Universidade Federal de São Paulo 

 

Introdução 
 
Este projeto de pesquisa tem o objetivo de analisar os fins da universidade 

pública e do conceito de formação superior contemporâneos, tendo como ponto de partida 

o mapeamento da produção acadêmica voltada ao tema, em artigos publicados entre os 

anos de 2010 e 2019 em periódicos científicos brasileiros. A pesquisa aqui proposta 

vincula-se ao Projeto Temático “Formação e educação, tecnologia e profissionalização, 

na sociedade industrial do capitalismo tardio”, de autoria de Odair Sass, professor e 

pesquisador do Programa de estudos pós-graduados em Educação: História, Política, 

Sociedade da PUCSP, no âmbito da linha de pesquisa “Teoria crítica da sociedade e 

formação: função social da educação e da escola”. 

Por certo, os fins da universidade pública e o conceito de formação superior 

variam no tempo e no espaço e são determinados por circunstâncias históricas. Na 

tradição civilizatória ocidental, em maior ou menor grau, a universidade tem sido 

responsável pela transmissão da cultura, o ensino de profissões, a produção de 

conhecimentos científicos, artísticos e culturais e a educação para a cidadania, como bem 

resumem as palavras de Anísio Teixeira (1964, p. 27): 

 

Fundamentalmente, a universidade é a reunião de adultos já avançados 
na experiência intelectual e profissional com jovens à busca de sua 
formação e seu preparo para atividades dentro e fora dela e, ao mesmo 
tempo, a instituição devotada à guarda e ao cuidado da cultura humana, 
que lhe cabe zelar e lavrar como seu campo especial de trabalho. Como 
essa cultura constitui o equipamento maior da vida da própria 
sociedade, a sua responsabilidade por essa sociedade está sempre 
presente. Entre êsses três objetivos - formação e ensino, pesquisa e 
serviço - divide-se assim a sua faina. A sua história é, sob vários 
aspectos, uma mudança de ênfase em relação à maior e menor 
importância de cada um. 

 

No que toca à produção de conhecimento na universidade, a liberdade de 

pesquisa significou a possibilidade de definir problemas relevantes a serem estudados, a 

forma como deveriam ser pesquisados e a prerrogativa de atribuir validade aos resultados 
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obtidos, em acordo com parâmetros internos aos campos de conhecimento que se 

desenvolveram no interior das instituições, ainda que tal liberdade estivesse articulada a 

pressões de diversos setores da sociedade. No que diz respeito à liberdade de ensinar e 

aprender, foi legitimada historicamente pelo reconhecimento social da universidade como 

instituição responsável por determinar os saberes e práticas necessários à formação e à 

atuação de profissionais e pesquisadores e para a outorga de graus e títulos.  

A historiografia da educação brasileira tem estudado a criação tardia da 

universidade e a configuração que adquiriu no país, principalmente a partir de três 

modelos clássicos, baseados na história de instituições universitárias europeias e 

estadunidense: o modelo francês ou napoleônico, o alemão ou humboldtiano e o norte-

americano (TEIXEIRA, 1964; SAMPAIO, 1991; OLIVEN, 2002; FAVERO, 2006; 

CUNHA, 2007; SILVEIRA e BIANCHETTI, 2016), ainda que seja necessário pontuar a 

impossibilidade de se estabelecer um “acordo entre especialistas quanto à definição dos 

ditos modelos universitários clássicos” (SGUISSARDI, 2011, p. 275).  

Em linhas gerais, entende-se que os modelos francês e alemão inspiraram mais 

fortemente o ensino superior no Brasil, no início dos anos 1930, com a criação da 

Universidade de São Paulo, em 1934, e a Universidade do Distrito Federal, em 1935, 

integrada posteriormente à Universidade do Rio de Janeiro. Ambas podem ser 

consideradas as primeiras iniciativas de constituição de universidades modernas do país 

(FÁVERO, 2004). Antes disso, o Brasil dispunha de poucas instituições isoladas com o 

propósito de formar quadros para a elite, em carreiras liberais, como medicina, engenharia 

e direito, e baixo interesse pelo desenvolvimento de pesquisas, que se realizavam, à época, 

em institutos isolados das instituições superiores existentes (BAETA NEVES e 

MARTINS, p. 96). 

Os traços mais comuns, que marcam o chamado modelo alemão de universidade, 

são a valorização da investigação científica em estreita relação com as atividades de 

ensino, proporcionando uma formação geral, humanista e científica não restrita ao 

preparo profissional; a relativa autonomia das atividades e interesses acadêmicos em 

relação ao estado, aos poderes políticos, à igreja e às demandas sociais e econômicas, em 

uma concepção institucional avessa à prestação de serviços; e a autonomia organizativa, 

caracterizada pela elaboração e observância a regulamentos próprios (SILVEIRA E 

BIANCHETTI, 2016). 

Já o modelo francês não encontra na pesquisa a sua atividade fundamental. A 

organização do ensino superior na França é caracterizada pela separação entre as “grandes 
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escolas”, mais seletivas e dedicadas à pesquisa e à formação profissional de alto nível 

para quadros dirigentes da nação; as “universidades”, pouco seletivas, que se voltam 

fundamentalmente ao ensino de profissões liberais para amplas camadas da população; e 

as “escolas isoladas”, voltadas à formação mais especializada e profissionalizante. A 

universidade francesa, desde Napoleão, foi mantida e dirigida pelo estado, gozou de 

pouca autonomia frente aos poderes políticos e esteve estreitamente vinculada aos 

interesses do estado (SILVEIRA E BIANCHETTI, 2016). 

De acordo com a historiografia brasileira, até o final da segunda guerra mundial, 

as universidades no Brasil se desenvolveram em maior ou menor grau tendo por base 

esses dois modelos. Após a segunda guerra, com o avanço acelerado do capitalismo 

industrial, intensificou-se no país a pressão para formação de quadros profissionais 

superiores capazes de fazer frente ao desenvolvimento econômico e às demandas do 

mercado de trabalho, com a constituição de burocracias públicas e privadas mais 

especializadas. A partir de meados dos anos 1960, no período da Ditadura Militar, o 

governo federal deu início a um projeto de constituição de uma rede federal de 

universidades nos diferentes estados, sob influência do modelo norte-americano, 

buscando incentivar alguns ramos da pesquisa, com apoio ao desenvolvimento científico 

e tecnológico no interior das instituições por meio da pós-graduação, e estreitar os 

vínculos entre as demandas da economia e as atividades universitárias, modelo 

consolidado pela Reforma Universitária de 1968 (FERNANDES, 1975; CUNHA, 2007). 

Além disso, de acordo com Mancebo, Vale e Martins (2015, p. 36), a Reforma 

Universitária “reforçou a atuação do então Conselho Federal de Educação (CFE), com 

forte composição privatista, e as facilidades, os incentivos fiscais e tributários para a 

abertura de instituições privadas foram incessantemente criados e recriados”, resultando 

desse processo, ao final do período ditatorial, maior concentração de matrículas nas 

instituições privadas de ensino superior. 

Segundo Silveira e Bianchetti (2016, p. 88), o modelo norte-americano de 

universidade pode ser considerado fruto de tensões entre os modelos alemão e francês, 

por buscar associar as necessidades do desenvolvimento social às do econômico e por 

estreitar os laços entre ensino-pesquisa e a prestação de serviços. A partir dos anos 1960, 

as universidades norte-americanas aprofundam o vínculo entre a formação superior, o 

desenvolvimento econômico nacional e o mercado de trabalho, abrindo-se, mais 

imediatamente, às demandas e ao financiamento do setor produtivo e expandiram sua 

cobertura de atendimento. De acordo com Ristoff (1999), houve uma diferenciação 
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interna no sistema de ensino superior norte-americano, com universidades de pesquisa, 

ofertando cursos de pós-graduação, investimentos em infraestrutura para pesquisa e 

ensino e corpo docente de alta formação; as universidades voltadas fundamentalmente ao 

ensino de graduação; e os colleges profissionalizantes, com cursos de curta duração (dois 

anos) voltados às demandas do setor produtivo. 

Ainda que fundado na articulação entre ensino e pesquisa, como no modelo 

humboldtiano, nota-se que o modelo norte-americano difere do alemão, pois recebe 

nitidamente mais influência das demandas econômicas e sociais. É um modelo que visa 

a formação de especialistas para uma sociedade altamente diferenciada em funções e 

papéis, respondendo a uma diferenciação exterior que exige o domínio e a solução de 

problemas formulados fora dos limites universitários. A universidade é compreendida 

como força produtiva e instada a produzir no sentido mais imediato do termo 

(WAIZBORT, 2015).  

No Brasil, em vista do crescimento da demanda por formação profissional 

superior, tem início na década de 1970 uma expressiva expansão do setor privado de 

ensino, com a multiplicação de faculdades isoladas, voltadas apenas a atividades de 

ensino de graduação. De responsabilidade de estados e da união, ficaram as universidades 

públicas, algumas delas organizadas em torno da indissociabilidade das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, o que, no entanto, não ocorreu de forma homogênea – nem 

em diferentes áreas do conhecimento e nem em diferentes instituições. No que diz 

respeito ao sistema de pós-graduação, caracterizou-se inicialmente pelo propósito de 

formar professores para atuarem no ensino superior. Com o II Plano Nacional de Pós-

Graduação (PNPG/1982-1985), a principal preocupação voltou-se ao desempenho e à 

qualidade dos programas, tendo o processo de avaliação ganhado destaque, e no III PNPG 

(1986-1989) houve maior valorização do desenvolvimento de pesquisas nas 

universidades (MANCEBO, VALE e MARTINS, 2015, p. 45). 

A partir da expansão ocorrida na década de 1970, vai se consolidando no país 

uma clara distinção entre os tipos de instituição de ensino e suas formas de financiamento, 

umas classificadas como universitárias (com prerrogativas de autonomia), financiadas 

eminentemente por recursos públicos, e outras não universitárias, financiadas em grande 

parte por recursos privados. 

Atualmente, a configuração da educação superior brasileira é bastante complexa. 

Em termos de financiamento, as instituições consideradas públicas são mantidas pelas 

diferentes instâncias do poder público - federal, estadual ou municipal - e as instituições 
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privadas são mantidas por particulares, congregações religiosas (confessionais), entidades 

comunitárias e entidades filantrópicas (cf. art. 20 da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei n. 9.394/96). Em termos de organização e prerrogativas 

acadêmicas, podem ser classificadas como Universidades, Centros Universitários e 

Faculdades, uma estrutura formalizada pela Constituição Federal de 1988 (CF/88) e 

normatizada pela LDB, que garante a gratuidade do ensino público, recursos para 

manutenção e desenvolvimento das instituições federais e assegura a participação da 

iniciativa privada na oferta de educação superior. 

A autonomia universitária se constitui como dispositivo constitucional (art. 207 

da CF/88), que busca proporcionar condições para que as instituições superiores realizem 

seus fins, protegidas das mudanças governamentais e oscilações em regramentos 

inferiores. O dispositivo visa garantir os fins da universidade por meio da liberdade 

didático-científica e os meios para cumprir as atividades que lhe são próprias, com a 

liberdade de autogoverno, proporcionada pela autonomia de gestão financeira, 

administrativa e patrimonial. 

No âmbito desse regramento, uma nova onda de expansão do ensino superior 

marcou os anos finais do século XX e início do XXI, em vista da pressão social pelo 

aumento de vagas e de maior diversificação do sistema. Com a Reforma Administrativa 

do Estado Brasileiro, realizada durante o primeiro governo de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-1998), e no mesmo compasso verificado em muitas nações ao redor do 

mundo, o crescimento das instituições privadas foi impulsionado pelo poder público na 

forma de isenções de impostos e financiamento estudantil, em programas como o Fundo 

de Financiamento Estudantil (Fies) e do Programa Universidade para Todos (Prouni). 

Além disso, organizaram-se grandes conglomerados educacionais, que adquiriram 

concorrentes endividadas, e passaram a oferecer cursos de graduação a baixíssimos 

custos, amplificado a expansão por meio de tecnologias de Educação a Distância (EaD), 

concomitante à financeirização e internacionalização desse mercado, tendo alguns 

conglomerados aberto seu capital na Bolsa de Valores (MANCEBO, VALE e MARTINS, 

2015, p. 37). 

No que toca às universidades públicas, também houve crescimento significativo, 

ainda que bem menor em termos numéricos se comparado à expansão do setor privado. 

O principal mecanismo foi o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais – o Reuni, que teve como foco a expansão dos cursos e 

matrículas na graduação, com metas produtivistas de elevação de taxas de conclusão dos 
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cursos presenciais e racionalização de recursos já existentes nas universidades (BRASIL, 

2007, art.1º, §1º), de redução de taxas de evasão, incentivando a ocupação de vagas 

ociosas, aumentando vagas de ingresso em cursos existentes, reorganizando os cursos de 

graduação e suas metodologias de ensino-aprendizagem e diversificando as modalidades 

de graduação (BRASIL, 2007, art. 2º). 

No que diz respeito ao sistema de pós-graduação, houve uma indução mais forte 

e definida para a produção de tecnologia e inovação, desde o V PNPG (2005-2010), e, 

como consequência, relações mais estreitas entre a universidade e o mundo econômico, 

que ganhou maior relevância com a Lei de Inovação Tecnológica (Lei n. 10.973, de 2 de 

dezembro de 2004, e o decreto n. 6.260, de 20 de novembro de 2007) (MANCEBO, 

VALE e MARTINS, 2015, p. 45). 

Como visto, não são novos os momentos, as estratégias de aproximação e o 

estabelecimento de vínculos utilitaristas entre os fins da educação superior e os 

requerimentos do desenvolvimento econômico das nações, porém tal tendência parece ter 

se intensificado ao longo do século XX, modificando e sujeitando cada vez mais os 

parâmetros que definem as finalidades e a qualidade das instituições de ensino e da 

formação oferecida aos imperativos da racionalidade econômica. A defesa do 

crescimento econômico como fator indispensável ao progresso social e nacional tem 

justificado, por um lado, uma crescente intervenção dos estados em seus sistemas 

educativos, por meio de reformas educacionais que visam maior controle sobre a 

produção de ciência, tecnologia e inovação e, por outro, a crescente indiferenciação entre 

as finalidades da universidade e os objetivos de mercado, obscurecendo as fronteiras entre 

eles (WAIZBORT, 2015, p. 62). Desse ponto de vista, a educação é compreendida como 

fator de produção, elemento imprescindível e a serviço do processo produtivo, 

compreensão que vem se naturalizando. Essa tendência se estabeleceu com bastante 

clareza nos debates educacionais a partir dos anos 1950, com o desenvolvimento, nos 

Estados Unidos, da chamada Teoria do Capital Humano, por autores como Theodore 

Schultz, Gary Becker e Jacob Mincer, entre outros. Essa teoria atribuiu a afluência e a 

riqueza das nações à qualidade do “capital humano” – ou os diferentes graus de 

investimento realizado na educação de suas populações – e à produção em ciência e 

tecnologia. Como consequência, a formação do capital humano e o investimento em 

pesquisa, altamente estratégicos, foram instados desde então a alavancar o 

desenvolvimento socioeconômico dos países. 
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Analisando as relações de produção no mesmo momento histórico, mas de um 

ponto de vista crítico, Marcuse observava as contradições e consequências de uma nova 

racionalidade, que se desenvolve nas sociedades industriais em benefício da reprodução 

e perpetuação do capital, e que passa a mediar as relações humanas e a constituição das 

subjetividades. Nas palavras do autor: 

 

[...] as perspectivas da contenção da transformação, oferecidas pela 
política da racionalidade tecnológica, dependem das perspectivas do 
Estado de Bem-Estar. Tal fase parece capaz de elevar o padrão da vida 
administrado, uma capacidade inerente a todas as sociedades industriais 
desenvolvidas nas quais o aparato técnico perfeito – montado como um 
poder separado e acima do indivíduo – depende para funcionar, do 
desenvolvimento e da expansão da produtividade intensificados. Sob 
tais condições, o declínio da liberdade e da oposição não é uma questão 
de deterioração ou corrupção moral ou intelectual. É, antes, um 
processo social objetivo na medida em que a produção e a distribuição 
de uma quantidade crescente de mercadorias e serviços condescendem 
com uma atitude tecnológica racional (MARCUSE, 1982, p. 62, grifos 
do autor). 

A atitude racional é descrita pelo autor como uma consequência objetiva da 

integração da classe trabalhadora ao modo de vida e à cultura da sociedade industrial, 

fundados no consumo de massa por ela viabilizado como contrapartida à aceitação e à 

introjeção das regras e determinações de seu aparato produtivo. Marcuse descreve, 

também, como essa racionalidade transcende o próprio ambiente produtivo, invadindo o 

espaço e o tempo do lazer, da cultura, das relações familiares. Atualmente, entretanto, o 

emprego massivo da ciência e da tecnologia, não apenas no processo produtivo, mas na 

vida cotidiana em geral; a ampliação e diversificação do setor de serviços, altamente 

automatizado, e as mudanças impostas às relações de trabalho, que além de precarizadas 

(desprotegidas) sofrem com o embaralhamento dos limites entre tempo (e espaço) de 

trabalho e tempo (e espaço) livre, parecem ter intensificado ainda mais a necessidade de 

sujeição dos indivíduos para a sobrevivência do todo e a integração social.  

O argumento, cada vez mais presente nos discursos das autoridades e dos 

especialistas em educação, de que o sistema superior de ensino deve contribuir 

estrategicamente para o desenvolvimento, com a produção de conhecimentos e inovações 

e a formação de indivíduos preparados para as mudanças e os novos desafios da sociedade 

contemporânea, torna objetiva a referida necessidade de intensificação do controle e da 

dominação. Representa, também, um tipo de deslocamento ideológico subjacente à 

missão “político-cultural” reservada à universidade que, como visto anteriormente, 
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colocava-se, na primeira metade do século XX no Brasil, como portadora e transmissora 

da cultura, dos valores e dos conhecimentos socialmente relevantes para o exercício da 

cidadania e da democracia. A partir da ditadura militar, a universidade passa a ter mais 

investimentos em diferentes áreas em benefício da especialização necessária ao 

desenvolvimento econômico nacional, com estímulo à produção de pesquisadores e 

profissionais voltados a uma sociedade altamente diferenciada em funções e papéis. 

Com as reformas educativas instituídas na década de 1990, aprofundam-se os 

laços mais imediatos e utilitários entre as atividades universitárias e as demandas sociais 

e econômicas. Se consideradas a atual instabilidade e a precarização no mercado de 

trabalho, em que prevalece a demanda por uma formação profissional voltada a 

habilidades básicas e flexíveis, mais facilmente adaptáveis às funções a serem 

desempenhadas em um ambiente econômico em constante transformação (LAVAL, 

2004), a universidade pública é confrontada com um cálculo que parece por em xeque as 

finalidades que vinha desempenhando desde meados do século XX: as (des)vantagens do 

investimento em formação de bons especialistas, que exige tempo e não se volta a uma 

adaptação imediata às demandas de mercado. Como resposta, a pesquisa e a formação 

desses quadros, em várias áreas do conhecimento, passam a ocorrer em centros 

especializados de excelência, isolados, contrariando a própria ideia moderna de 

universidade (WAIZBORT, 2015). 

Ao voltar-se a uma formação necessária à intensificação dos mecanismos de 

sujeição presentes na economia e no mercado globalizados e altamente competitivos, a 

universidade pública parece contribuir para obliterar as possibilidades de oposição ao 

poderio do capital ou mesmo à sua expansão. Afinal, para que continuem válidas “as 

perspectivas de contenção da transformação”, já identificadas por Marcuse, os sujeitos 

precisam seguir aceitando com “naturalidade” a realidade, porém em uma situação 

diversa, em que a sociedade contemporânea entrega cada vez menos o “padrão elevado 

de vida” que caracterizava o Estado de Bem-Estar Social. 

As universidades públicas brasileiras têm sido historicamente confrontadas por 

exigências sociais e econômicas, ao mesmo tempo que se veem limitadas pelas restrições 

orçamentárias derivadas da política de financiamento da educação superior5. Pensar sobre 

 
5 Não cabe, neste projeto de pesquisa, discutir a atual proposta do governo federal para o financiamento das 
universidades federais, denominada “Programa Future-se”, que acena com a possibilidade de agregar outras 
fontes de recursos (que não públicos) e novos modelos para o financiamento e a gestão das instituição, em 
quadro de recessão econômica severa, e que colocam claramente em xeque a autonomia das atividades 
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os fins da universidade e a formação que proporciona a partir da recente produção 

acadêmica é uma das possíveis formas de compreender a inserção social contemporânea 

da universidade brasileira, a complexidade e as contradições de seus objetivos, 

funcionamento interno e as relações que mantém com a sociedade e o estado. Esse é o 

sentido deste projeto de pesquisa, que propõe realização de uma revisão da temática na 

base de artigos da Scientific Electronic Library Online - SciELO6, descrita com detalhes, 

mais adiante, no item “Procedimento de Método”. 

Para além do exposto, a realização deste trabalho se justifica pela ausência de 

registros desse tipo de estudo sobre a temática e porque revisões sistemáticas e frequentes 

do estado da produção do conhecimento de uma determinada área são fundamentais para 

seu próprio desenvolvimento, ao permitir identificar as tendências da produção de forma 

representativa, manter relação com levantamentos anteriores, quando possível, e avaliar 

o avanço na produção do saber, destacando métodos e referências teóricas mais frequentes 

e as lacunas da produção. 

 
Problema, objetivo e hipótese da pesquisa 
 
O problema principal desta pesquisa se expressa na seguinte questão: Quais são 

os fins da universidade pública brasileira contemporânea e quais traços caracterizam a 

formação superior que oferece?  

A base empírica para essa investigação é a recente produção científica sobre o 

tema, mais especificamente os artigos publicados entre 2010 e 2019, presentes na base da 

SciELO, em revistas classificadas como Qualis A1 e A2 na avaliação da Capes 2017-

2018.  

Da questão principal, desdobram-se outras perguntas que auxiliam a 

circunscrição do problema: 

 
institucionais, já em situação precária por conta dos crescentes cortes orçamentários, desde 2016, ano que 
se instituiu a Emenda Constitucional n. 95, conhecida como a emenda do teto dos gastos públicos.  
6 De acordo com o seu sítio eletrônico (http://www.scielo.br/?lng=pt), a SciELO é uma biblioteca eletrônica 
que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. Resulta de um projeto de 
pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) em parceria com o Centro 
Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME) e conta com o apoio do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O objetivo do projeto é 
desenvolver uma metodologia comum para a preparação, armazenamento, disseminação e avaliação da 
produção científica em formato eletrônico e, com o avanço de suas atividades, está incorporando novos 
títulos de periódicos à coleção da biblioteca. 

 



 

36 
 

• A recente produção científica sobre o tema mostra mudanças nas relações 

entre a universidade e a sociedade e entre a universidade e o estado?  

• A produção encontra e analisa riscos para a autonomia da universidade 

pública?  

• A produção discute os efeitos da recente expansão da universidade sobre 

os seus fins e sobre o valor social da formação superior para inserção dos egressos na vida 

econômica? 

O objetivo geral da pesquisa é analisar como estão definidos os fins da 

universidade pública brasileira e o conceito de formação superior contemporâneos, em 

artigos publicados no último decênio (2010-2019) em revistas qualificadas pela Capes 

como Qualis A1 e A2 (2017-2018) e que estejam na base da SciELO, e se essas definições 

representam uma significativa transformação na missão da universidade contemporânea, 

à luz de uma crescente determinação econômica sobre os rumos da educação e da 

pesquisa.  

Desse objetivo geral derivam alguns objetivos específicos: 

• Verificar se a produção identifica e analisa mudanças nas relações entre 

universidade e sociedade e universidade e estado; 

• Mapear na produção os riscos para a autonomia universitária e os traços 

que marcam a racionalidade subjacente ao sistema de normas, valores e práticas instituído 

nas universidades contemporâneas, mapeando estratégias de assimilação e mecanismos 

de resistência a tal racionalidade; 

• Identificar se a produção discute os efeitos da recente expansão da 

universidade sobre os fins e o valor social da formação superior para inserção dos 

egressos na vida econômica. 

A hipótese desta pesquisa é de que há uma transformação nos fins da 

universidade pública brasileira e na formação superior, à luz de uma crescente 

determinação econômica sobre os rumos da educação e da pesquisa, com uma crescente 

descaracterização da função formativa da universidade. Essa transformação pode ser 

percebida em parte da literatura científica publicada recentemente no Brasil. Da 

perspectiva dos processos de economicização, a universidade acaba perdendo condições 

de autonomia do seu trabalho acadêmico, respondendo de forma imediata (e não mediada) 

a demandas sociais, em especial provenientes do sistema econômico. Com isso, há uma 

mudança na racionalidade subjacente ao sistema de normas, valores e práticas 
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institucionais, ainda que se identifique mecanismos de resistência a tal racionalidade. Ao 

mesmo tempo, tendo em vista o contexto de precarização do trabalho e de desemprego 

estrutural, aliado ao fenômeno da expansão das universidades públicas, pode-se 

identificar a relativização do valor social dos títulos superiores e da promessa de uma 

formação profissional para inserção ativa na vida econômica. 

 

Procedimentos de método 
 
O conjunto de artigos que compõe o material a ser analisado por esta pesquisa 

refere-se a publicações realizadas no decênio 2010-2019, disponíveis na base de dados 

SciELO, em revistas classificadas com Qualis A1 e A2 na mais recente avaliação da 

Capes (2017-2018). Os descritores estão relacionados aos objetivos e hipóteses 

anteriormente apresentados.  

O período para o levantamento bibliográfico das produções justifica-se em razão 

de guardar uma lacuna temporal entre o momento em que tem início a mais expressiva 

expansão das instituições públicas de ensino superior no país, promovida pela união com 

o Reuni (2007), além da instituição da Lei de Inovação Tecnológica (2004) e do Decreto 

que a regulamenta (2007). É um período que favorece a percepção e análise de 

pesquisadores sobre as tendências e efeitos iniciais dessas medidas, no que toca aos fins 

da universidade pública no Brasil, seu papel na formação superior e às relações que 

mantém com a sociedade e o estado. 

A seleção do material na base da biblioteca eletrônica SciELO justifica-se, 

porque possui reconhecimento no meio acadêmico e agrega as publicações dos principais 

periódicos qualificados em diferentes áreas do conhecimento. Quanto à circunscrição dos 

artigos presentes em revistas classificadas nos estratos A1 e A2 na recente avaliação de 

periódicos da Capes, ela se explica por referir-se ao critério mais elevado da qualidade da 

produção acadêmica. 

O mapeamento dessa produção tem o propósito de verificar se há no último 

decênio a identificação, na comunidade acadêmica brasileira, de uma transformação 

substantiva nos fins da universidade pública e no conceito de formação superior, à luz de 

uma crescente determinação econômica sobre os rumos da educação e da pesquisa e a 

descaracterização da função formativa da universidade.  
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Os descritores adotados para a busca nos resumos de artigos presentes na 

plataforma foram definidos a partir do tema central e das hipóteses da pesquisa e, devido 

a abrangência do problema, totalizam 37 descritores, como se expõe na sequência: 

• Descritores com a finalidade de verificar a compreensão e a análise dos 

fins da universidade pública brasileira (seis descritores): “autonomia universitária”; “fins 

da universidade”; “função da universidade”; “funções da universidade”; “missão da 

universidade”; “papel da universidade”.  

• Descritores com a finalidade de verificar a compreensão e a análise sobre 

o conceito de formação superior (10 descritores): “formação universitária”; universidade 

“formação acadêmica”; universidade “formação artística”; universidade “formação 

cientifica”; universidade “formação cultural”; universidade “formação de quadros”; 

universidade “formação democrática”; universidade “formação individual”; universidade 

“formação pessoal”; universidade “formação técnica”. 

• Descritores com a finalidade de verificar a compreensão e a análise da 

autonomia e das relações que a universidade mantém com a sociedade e o estado (15 

descritores): “capitalismo acadêmico”; universidade “ciência e tecnologia”; universidade 

“desenvolvimento científico”; universidade “desenvolvimento cultural”; universidade 

“desenvolvimento econômico”; universidade “desenvolvimento social”; universidade 

“parceria público privada”; universidade “desenvolvimento tecnológico”; universidade 

“sociedade do conhecimento”; universidade inovação; “Financiamento do Ensino 

Superior”; “Financiamento da Educação Superior”; Financiamento “Instituições Públicas 

de Ensino Superior”; Financiamento “Universidades Públicas”; “Financiamento da 

Universidade”. 

• Descritores com a finalidade de verificar a compreensão e a análise dos 

efeitos da recente expansão da universidade e da democratização do acesso às 

universidades públicas sobre o valor social da formação superior (seis descritores): 

“Expansão da Educação Superior”; “Expansão da Universidade”; “Expansão do Ensino 

Superior”; “Massificação da Educação Superior”; “Massificação da Universidade”; 

“Massificação do Ensino Superior”. 

O levantamento preliminar do conjunto de artigos foi realizado no mês de julho 

de 2019 e seguiu o seguinte procedimento:  

1) O sítio eletrônico SciELO foi acessado, em: https://www.scielo.org; 
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2) Foi feita a escolha de “busca avançada”, em: 

https://search.scielo.org/?q=*:*&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&for

mat=summary&fb=&page=1&q=*&lang=pt&page=1;  

3) No espaço destinado à busca, foram digitados os descritores anteriormente 

elencados; 

4) No local para indicar a parte do artigo em que se encontra o descritor, foi 

escolhido o “resumo” – isto é, os descritores digitados constam nos resumos dos artigos 

que retornaram da busca; 

5) Na sequência, foram aplicados os seguintes filtros: coleções = Brasil; 

idioma = português; anos de publicação 2010 a 2019; e tipo de literatura = artigo. 

 

Do levantamento, retornou o total de 313 registros. Esse conjunto inicial de 

artigos foi refinado, em primeiro lugar, pela classificação dos periódicos em que foram 

publicados – o critério foi: publicação nos estratos A1 e A2 na recente avaliação da Capes 

-, o que resultou em um registro total de 226 artigos. Em seguida, foram mapeados os 

artigos que na busca retornaram para mais de um descritor, com o propósito de excluir a 

possível repetição (duplicidade) de registro. Foram encontrados 23 artigos com incidência 

em mais de um descritor, sendo que 18 apareceram em lista de dois descritores; três 

apareceram em lista de três descritores; um apareceu em lista de quatro descritores e um 

apareceu em lista de cinco descritores. Com isso, foram computadas 31 repetições. 

Depurada a lista, o conjunto totalizou 195 artigos, distribuídos por 28 descritores, 

conforme se verifica na tabela a seguir. 
 

Tabela 1: Número de artigos por Descritor 

Descritor Número de 
artigos 

Percentua
l 

“formação universitária” 28 14,4 
universidade inovação 26 13,3 
“expansão da educação superior” 23 11,8 
universidade “ciência e tecnologia” 17 8,7 
“expansão do ensino superior” 13 6,7 
universidade “formação acadêmica” 12 6,2 
“autonomia universitária” 9 4,6 
universidade “desenvolvimento científico” 8 4,1 
universidade “desenvolvimento econômico” 5 2,6 
“missão da universidade” 4 2,1 
“capitalismo acadêmico” 3 1,5 
“papel da universidade” 3 1,5 
universidade “formação cientifica” 3 1,5 
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universidade “sociedade do conhecimento” 3 1,5 
“expansão do ensino superior” / “expansão da educação superior” 2 1,0 
“massificação do ensino superior” 2 1,0 
“papel da universidade” / universidade “formação acadêmica” 2 1,0 
universidade “desenvolvimento tecnológico” 2 1,0 
universidade inovação / universidade “ciência e tecnologia” 2 1,0 
universidade inovação / universidade “desenvolvimento econômico” 2 1,0 
universidade inovação / universidade “desenvolvimento tecnológico” 2 1,0 
“autonomia universitária” / universidade “desenvolvimento tecnológico” 
/ “expansão da educação superior” 

1 
0,5 

“expansão da universidade” 1 0,5 
“financiamento da educação superior” 1 0,5 
“formação universitária” / universidade “formação técnica” 1 0,5 
“função da universidade” 1 0,5 
“massificação da educação superior” 1 0,5 
“missão da universidade” / “capitalismo acadêmico” 1 0,5 
“missão da universidade” / “papel da universidade” / universidade 
“sociedade do conhecimento” / universidade inovação / universidade 
“desenvolvimento econômico” 

1 

0,5 
“missão da universidade” / universidade “sociedade do conhecimento” / 
universidade inovação 

1 
0,5 

“papel da universidade” / “autonomia universitária” / universidade 
“sociedade do conhecimento” / universidade inovação 

1 
0,5 

“papel da universidade” / universidade inovação 1 0,5 
financiamento “instituições públicas de ensino superior” 1 0,5 
financiamento “universidades públicas” 1 0,5 
universidade “ciência e tecnologia” / universidade “formação acadêmica” 1 0,5 
universidade “desenvolvimento cultural” 1 0,5 
universidade “desenvolvimento social” 1 0,5 
universidade “formação de quadros” 1 0,5 
universidade “formação pessoal” 1 0,5 
universidade “formação técnica” 1 0,5 
universidade “sociedade do conhecimento” / universidade 
“desenvolvimento social” 

1 
0,5 

universidade inovação / financiamento “universidades públicas” 1 0,5 
universidade inovação / universidade “ciência e tecnologia” / 
universidade “desenvolvimento econômico” 

1 
0,5 

universidade inovação / universidade “desenvolvimento social” 1 0,5 
universidade inovação / universidade “parceria público privada” 1 0,5 
“financiamento da universidade” 0 0,0 
“financiamento do ensino superior” 0 0,0 
“fins da universidade” 0 0,0 
“funções da universidade” 0 0,0 
“massificação da universidade” 0 0,0 
universidade “formação artística” 0 0,0 
universidade “formação cultural” 0 0,0 
universidade “formação democrática” 0 0,0 
universidade “formação individual” 0 0,0 
Total 195 100,0 
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No que toca à área de circulação dos periódicos, é possível notar que o tema tem 

sido tratado principalmente em revistas da área da educação, como mostra a tabela 2: 

 

 

 

Tabela 2: Número de artigos por Periódico 

Área Principal Revista Número de 
artigos 

Percentual 

Educação Avaliação: Revista da Avaliação da Educação 
Superior (Campinas) 

22 11,3 

Educação Educação e Pesquisa 16 8,2 
Educação Educação & Sociedade 14 7,2 
Educação Educar em Revista 14 7,2 
Educação Revista Brasileira de Educação 12 6,2 
Administração Cadernos EBAPE.BR - FGV 9 4,6 
Educação Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em 

Educação 
9 4,6 

Educação Educação em Revista 8 4,1 
Psicologia Psicologia: Ciência e Profissão 7 3,6 
Ciências Sociais Caderno CRH - UFBA 4 2,1 
Educação Cadernos CEDES 3 1,5 
Educação Ciência & Educação (Bauru) 3 1,5 
Educação Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências 

(Belo Horizonte) 
3 1,5 

Administração Organizações & Sociedade - UFBA 3 1,5 
Ciência da Informação Perspectivas em Ciência da Informação - 

UFMG 
3 1,5 

Psicologia Psicologia Escolar e Educacional - Associação 
Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional - 
ABRAPEE 

3 1,5 

Administração REAd. Revista Eletrônica de Administração 
(Porto Alegre) 

3 1,5 

Ciências Sociais Revista Brasileira de Ciências Sociais 3 1,5 
Enfermagem Revista Brasileira de Enfermagem 3 1,5 
Administração Revista de Administração Pública 3 1,5 
Enfermagem Revista Latino-Americana de Enfermagem 3 1,5 
Ciências Sociais Sociedade e Estado - UnB 3 1,5 
Ciências Sociais Tempo Social - USP 3 1,5 
Multi-e-transdisciplinar Estudos Avançados - IEA USP 2 1,0 
História História (São Paulo) 2 1,0 
Administração RAM. Revista de Administração Mackenzie 2 1,0 
Ensino Revista Brasileira de Ensino de Física 2 1,0 
Linguística Revista Brasileira de Linguística Aplicada 2 1,0 
Administração Revista de Administração Contemporânea 2 1,0 
Enfermagem Revista Gaúcha de Enfermagem 2 1,0 
Serviço Social Serviço Social & Sociedade 2 1,0 
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Linguística Alfa: Revista de Linguística (São José do Rio 
Preto) 

1 0,5 

História Almanack - Unifesp 1 0,5 
Linguística Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso - 

PUCSP 
1 0,5 

Administração BBR, Brazilian Business Review - FUCAPE 1 0,5 
Ensino Bolema: Boletim de Educação Matemática 1 0,5 
Ciências Humanas Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, 

Ciências Humanas 
1 0,5 

Ciências Sociais Dados - UERJ 1 0,5 
Linguística DELTA: Documentação de Estudos em 

Linguística Teórica e Aplicada 
1 0,5 

Educação Educação & Realidade 1 0,5 
Literatura Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea 1 0,5 
Psicologia Fractal: Revista de Psicologia 1 0,5 
Ciências da 
Comunicação 

Intercom: Revista Brasileira de Ciências da 
Comunicação 

1 0,5 

Geografia Mercator (Fortaleza) - UFC 1 0,5 
Educação Física Motriz: Revista de Educação Física 1 0,5 
Ciências Sociais Novos estudos CEBRAP 1 0,5 
Educação Pro-Posições 1 0,5 
Psicologia Psicologia & Sociedade 1 0,5 
Medicina Revista Bioética 1 0,5 
Educação Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 1 0,5 
Educação Revista Brasileira de História da Educação 1 0,5 
Contabilidade Revista Contabilidade & Finanças 1 0,5 
Administração Revista de Administração de Empresas 1 0,5 
Serviço Social Revista Katálysis - UFSC 1 0,5 
Ciências Sociais Sociologias - UFRGS 1 0,5 
Ciência da Informação Transinformação - PUCCamp 1 0,5 
Total 

 
195 100,0 

 

Em relação à distribuição dos artigos pelo ano de publicação, é possível notar 

que há publicações ao longo de todo o período selecionado, mas nota-se uma ligeira 

elevação no número de publicações a partir de 2015: 

 
Tabela 3: Distribuição dos artigos por Ano de publicação 

Ano Número de artigos Percentual 
2010 21 10,8 
2011 9 4,6 
2012 19 9,7 
2013 14 7,2 
2014 16 8,2 
2015 25 12,8 
2016 29 14,9 
2017 25 12,8 
2018 26 13,3 
2019 11 5,6 
Total 195 100,0 
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Tendo em vista o universo dos artigos selecionados, o próximo passo deste 

projeto será a leitura dos resumos de todos os artigos para produzir uma descrição 

detalhada e a análise do material compilado. O objetivo é caracterizar com maior acuidade 

os temas, os problemas, os procedimentos de método e os resultados alcançados pela 

recente produção científica. Esta etapa ensejará a realização do primeiro produto deste 

projeto: um artigo referente ao estado do conhecimento sobre os fins da universidade 

pública e a formação superior no Brasil. 

Para essa etapa, será adotado um protocolo de organização das informações 

contidas nos resumos dos artigos, tal como a ficha a seguir: 

 

Ficha de organização das informações contidas nos resumos 

Descritor(es):  
Título do artigo:  
Autor(es):  
Revista:  
Área da Revista:  
Ano de publicação:  
Resumo na íntegra:  
Palavras-chave:  
Tema:  
Problema(s):  
Objetivo(s):  
Procedimento(s) de método:  
Referência(s) teórica(s):  
Resultado(s):  

 

  Na sequência, em vista da caracterização inicial dos artigos, será selecionado 

um subconjunto de textos mais diretamente relacionados às recentes transformações da 

universidade pública brasileira e do conceito de formação superior. Esse subconjunto de 

textos será lido na integra com o propósito de identificar as tendências sobre a inserção 

social contemporânea da universidade brasileira, a complexidade e as contradições de 

seus objetivos, seu funcionamento estrutural interno e as relações que mantém com a 

sociedade e o estado. Desta etapa, ensejará o segundo produto deste projeto: um artigo 

sobre as recentes transformações da universidade pública brasileira e do conceito de 

formação superior, à luz de uma crescente determinação econômica sobre os rumos da 

educação e da pesquisa. 

Para a segunda etapa deste projeto, será adotado o seguinte protocolo de leitura 

e organização das análises presentes em cada artigo do subconjunto selecionado: 
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Quadro 1: Protocolo de leitura dos artigos 

Referência completa do artigo:  
 Presente/ 

Ausente 
Relação 
Autonomia/ 
Heteronomia 

Relação 
Inclusão/ 
Exclusão 

Fins da universidade pública brasileira    
Conceito de formação superior    
Transformações na missão da universidade     
Transformações nos rumos do ensino    
Transformações nos rumos da pesquisa    
Relações universidade sociedade    
Relações universidade estado    
Racionalidade do sistema de normas, valores e 
práticas 

   

Estratégias de assimilação à racionalidade    
Estratégias de resistência à racionalidade    
Riscos à autonomia universitária    
Efeitos da expansão sobre valor da formação 
para inserção na vida econômica 

   

 
 
Procedimentos de análise 

 

Para a leitura integral dos artigos selecionados, esta pesquisa mobilizará, de um 

lado, o par conceitual “autonomia e heteronomia” da universidade na sua relação com a 

sociedade e o estado, para mapear processos de economização da vida universitária; de 

outro lado, pretende mobilizar o par conceitual “inclusão e exclusão” na universidade e 

no mercado de trabalho, para entender a convivência crescente entre exclusão de 

indivíduos desse mercado e sua simultânea inclusão no ensino superior. 

Da perspectiva dos processos de economicização, trata-se de ver se a literatura 

mostra (e como mostra) a perda de condições da universidade para a manutenção da 

autonomia do trabalho acadêmico, respondendo de forma imediata (e não mediada) a 

demandas sociais, em especial provenientes do sistema econômico (SILVA, 1999). Do 

ponto de vista das questões de inclusão e exclusão, trata-se de identificar se a literatura 

mostra (e como mostra) os processos pelos quais a relação entre universidade e economia 

se redefinem num contexto de precarização do trabalho e desemprego estrutural, dando 

lugar ao fenômeno da diplomação em massa (WAIZBORT, 2015), relativizando o valor 

social do certificado e a promessa de uma formação profissional para inserção ativa na 

vida econômica (LAVAL, 2004). 

O referencial teórico que conduzirá as análises é baseado na produção de autores 

da primeira geração da Escola de Frankfurt relativa aos conceitos de formação, 

racionalidade tecnológica e sociedade unidimensional. 
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Juventude, Democracia e Fascismo – A formação do jovem do Ensino Médio no 
Brasil contemporâneo                                                                                                                               

Prof. Dr. Carlos Antônio Giovinazzo Jr. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 
 

Tendências sociais contemporâneas 

 

Desde o início do XXI, vivemos uma situação histórica em que tendências e 

grupos sociais, no Brasil e no mundo, têm se fortalecido e sistematicamente colocado em 

risco os valores e princípios democráticos – ainda que, como apontou Adorno (1995, p. 

141), estamos distantes do momento em que a democracia opere “conforme seu 

conceito”. As análises das razões que explicam tamanha regressão sempre correm o risco 

de simplificar um fenômeno extremamente complexo; ainda assim, objetiva-se aqui 

lançar alguma luz sobre o que torna possível alguns eventos que constituem as 

manifestações objetivas de tais tendências e dos grupos que as sustentam. 

Não se pode deixar de mencionar seus efeitos na educação, nas instituições e na 

vida social em geral: está em curso um projeto de intervenção nas escolas, nas relações 

de trabalho, na economia, nos órgãos estatais que cuidam do meio ambiente, da cultura, 

dos direitos humanos e da cidadania. Tal intervenção é capitaneada por segmentos sociais 

antidemocráticos, autoritários e com tendências fascistas, avessos à diversidade de ideias, 

ao debate de propostas e ao confronto de posições divergentes, enfim, contrários àquilo 

que enriquece a experiência humana.  

Tal situação histórica decorre, entre outros aspectos, do predomínio da razão 

instrumental, noção formulada por Max Horkheimer (2000), que intenta reduzir todas as 

ações dos âmbitos político, econômico, cultural e científico aos objetivos da dominação 

e da consumação do poder sobre coisas, pessoas, instituições sociais e natureza, de par 

com determinados elementos regressivos que compõem o estado psicológico das massas, 

o que, em consequência, promove o ódio pelo não idêntico (transformado em inimigo) e 

o preconceito como modelo de socialização. No entanto, considera-se necessário o 

destaque de algumas características da sociedade brasileira que concorrem para a situação 

em que sobrevivem e se fortalecem certas formas de violência, que se sobrepõem à ação 

política no enfrentamento dos problemas sociais. Faz-se referência ao modo como a 

sociedade brasileira se constituiu e continua se desenvolvendo: escravização (exploração 

da força de trabalho pelos detentores do poder econômico), extermínio de parcelas da 
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população “indesejáveis” (negros, indígenas, favelados, camponeses, jovens pobres, 

mulheres) e opressão estrutural (violência institucionalizada contra àqueles que resistem 

e lutam contra a opressão).  

Além do claro propósito de manter inalteradas e perpetuar a todo custo as 

relações de poder e a desigualdade social e econômica que caracterizam a sociedade 

brasileira, inclusive com o uso deliberado e planejado da violência, o cenário descrito de 

modo excessivamente simplificado revela também, ainda que de modo latente, a aversão 

à diversidade de parte significativa da população do país. Aqueles que, por sua simples 

existência, expõem a riqueza da diversidade cultural e humana são percebidos e tratados 

como inimigos a serem eliminados, justamente porque nos últimos 30 ou 40 anos 

conquistaram posições de destaque na sociedade brasileira, evidenciando, ao mesmo 

tempo, a persistência da desigualdade e da violência estrutural e os esforços empreendidos 

para superar a situação histórica que deu origem e alimenta cotidianamente o racismo, o 

machismo, a injustiça e a desigualdade sociais. 

Assim, observa-se o ressentimento dos que não podem mais impunimente (sem 

despertar reações e resistência) agredir e violentar mulheres, negros, indígenas, 

homossexuais e outros grupos historicamente oprimidos, inclusive por meio da ação do 

Estado. A reação ao “politicamente correto” (que se refere aos direitos humanos, à 

cidadania e à necessidade de respeito e garantia de tais direitos), ensejada e reforçada pelo 

fortalecimento dos grupos políticos reacionários com tendências autoritárias, nos últimos 

20 anos, expressa o incômodo que causa o destaque alcançado por determinadas pessoas 

e grupos, que representam as chamadas minorias políticas, naqueles que se sentem 

ameaçados em suas posições de poder (na vida pública e privada). 

Considerando que para cada elemento psicológico corresponde um sociológico 

e histórico, então, temos a intersecção, na sociedade brasileira, das condições subjetivas 

(diversos tipos humanos e com determinados traços de personalidade) com as condições 

objetivas (passado patriarcal e escravocrata, em confluência com o desenvolvimento 

urbano e industrial, aliado ao atual estágio do capitalismo tardio no Brasil – modelo 

econômico predador e administrado monopolisticamente, incluindo a posição subalterna 

ocupada pelo país na divisão internacional do trabalho). Nesse sentido, para entender 

como se forma o caráter ou a personalidade dos brasileiros (na sua diversidade) é 

necessário não perder de vista os elementos que evidenciam a estrutura econômica e 

social brasileira, o que certamente condiciona as relações entre indivíduos, grupos e 

classes. 
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De par com essa situação, pode-se recorrer as formulações de autores como Max 

Horkheimer, Theodor W. Adorno e Herbert Marcuse para analisar a sobrevivência e a 

emergência de tendências fascistas no seio das sociedades democráticas. Considerando a 

realidade imposta pelo capitalismo avançado e monopolista, especialmente após o 

término da Segunda Guerra Mundial, eles analisaram em que medida o desenvolvimento 

da economia política baseada na troca de equivalentes e a ascendência do fetiche da 

mercadoria sobre as relações sociais de produção proporcionou aos indivíduos uma 

formação que os leva a deformação psicológica e dos sentidos, pois que, sob a falsa 

aparência da democratização e ampliação do acesso às massas da educação e de cultura, 

viceja o que Adorno (1979) denominou de pseudoformação, porque alicerçada na 

pseudocultura. 

Não cabe explorar o conceito elaborado pelo autor; unicamente destaca-se as 

possíveis consequências para os indivíduos. Se a cultura é o lugar onde se realiza a 

identificação de cada um com a sociedade que o produziu; se a cultura pode se constituir 

em um porto seguro, já que é nela que os indivíduos encontram referências para seu 

desenvolvimento; se é condição para a realização da cultura a possibilidade de os 

indivíduos se identificarem nela e, ao mesmo tempo, a ultrapassarem, considerando que 

nela está contida uma estática, mas principalmente uma dinâmica; e se tudo isso não se 

confirma porque a própria cultura foi convertida em meio para reiterar a ordem social 

existente – que se alimenta da dominação política e da exploração econômica e da 

integração conformista dos indivíduos a esta ordem –, então, seu funcionamento impede 

que a formação proporcione a individuação e a autonomia. Horkheimer e Adorno (1985) 

expuseram de modo contundente, no ensaio A indústria cultural: o esclarecimento como 

mistificação das massas, escrito em 1944, como este sistema opera. 

 

Educação e juventude 

 

Muito se tem dito a respeito da necessidade de a instituição escolar adequar-se 

às novas condições socioculturais e econômicas do mundo contemporâneo para, assim, 

recuperar o espaço perdido em relação ao papel desempenhado na formação dos 

indivíduos, especialmente no que tange à preparação para a vida social e o trabalho. Tal 

afirmação supõe uma inadequação que ocorre porque, segundo a interpretação que 

defende a defasagem da escola em relação à sociedade e à cultura, a educação levada 

adiante pela instituição escolar não acompanha o rápido desenvolvimento provocado, 
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principalmente, pelos avanços tecnológicos e científicos, que impõem novas formas de 

organização social. 

Ao invés de reafirmar a especificidade da instituição escolar, demarcando-a 

como um espaço no qual os indivíduos estariam menos expostos às pressões sociais e, 

portanto, gozando de alguma liberdade para desenvolver-se plenamente, boa parte 

daqueles que atuam no campo da Educação busca, constantemente, sua integração aos 

padrões e às normas produzidas no âmbito econômico. 

A afirmação de que existe uma crise que atinge a instituição escolar é reforçada 

pela própria produção acadêmica da área. Após o levantamento dos problemas da escola, 

encaminham-se propostas visando sua solução. A tese de que há defasagem da escola em 

relação à sociedade, à cultura e aos avanços tecnológicos é uma constante histórica entre 

os estudiosos da educação. 

De outra parte, nos últimos anos vem crescendo a tendência de focalizar a 

atenção nos fenômenos específicos da experiência escolar. Assim, é comum os estudiosos 

da educação centrarem seu foco de interesse no que os próprios sujeitos envolvidos no 

processo educativo projetam, planejam e praticam. E uma das possibilidades de se ter 

acesso às ações praticadas é levantar o que pensam e dizem esses sujeitos quanto às 

situações que experimentam, e isso por meio das mais variadas técnicas de investigação 

aplicadas à pesquisa social empírica. Essa preocupação está vinculada à tendência das 

ciências humanas de conhecer os fenômenos singulares ou o modo como os indivíduos, 

em grupos ou isolados, vivem as determinações sociais. Dessa perspectiva, é fundamental 

refletir sobre o que manifestam e ir além, isto é, analisar o que condicionou o que dizem 

e sentem acerca da escola e da experiência que vivem nela. 

Articular as manifestações particulares com os seus condicionamentos e 

verificar de que forma acontecem as mediações entre os indivíduos e as condições sociais 

nas quais estão imersos deve ser preocupação sistemática. Somente assim é possível 

apontar empiricamente a relação entre o que a escola oferece, o que os alunos aspiram da 

educação escolar e o que as instituições sociais (família, comunidade, mídia etc.) esperam 

e deles cobram. Caso contrário, e sem a reflexão sobre a forma como são definidas as 

atribuições e objetivos da educação, resta adaptar a escola ao perfil de seu público sem a 

análise crítica das condições em que vivem os alunos. Enfim, da superação dessa 

perspectiva estreita depende o conhecimento do entrelaçamento entre as desigualdades e 

contradições sociais e a experiência escolar. 
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O foco na experiência escolar, especialmente tendo como referência os 

estudantes, permite lançar luz ao que os indivíduos estão submetidos. Conforme postula 

Adorno (1979), formação é a apropriação subjetiva da cultura. Nos termos delineados por 

este autor, é possível afirmar que a formação poderia ter como fim a promoção da 

autonomia dos indivíduos, isto é, destes apoderarem-se de maneira livre daquilo que a 

cultura pode oferecer – e essa não é das tarefas da escola insistentemente repetida? 

Seguindo na mesma ideia, a formação somente se realizaria quando a cada indivíduo fosse 

permitido, não apenas e unicamente a identificação com a tradição e com a cultura, o que, 

sem dúvida, é fundamental, mas também a possibilidade de as negar (ADORNO, 1979). 

É deste posicionamento que decorreria a relação crítica dos indivíduos com a cultura e a 

realidade social. No entanto, a formação não é possibilitada porque predomina a tendência 

social que impede a individuação; exige-se de cada indivíduo a integração à ordem social, 

a adesão cega ao coletivo e a adaptação aos padrões sociais (ADORNO, 1995; e 

HORKHEIMER; ADORNO, 1985). Aliás, a própria negação e o questionamento da 

cultura são partes do processo de seu desenvolvimento, pois uma determinada situação 

social só pode ser transformada se houver consciência de que ela não condiz com as reais 

necessidades dos homens e mulheres que a compõem. Seja como for, ainda nos termos 

de Adorno (1979), é preciso que haja diferenciação em relação ao mundo exterior para 

que a subjetividade possa se constituir, “(...) pois formação cultural e estar diferençado 

são propriamente a mesma coisa (...)” (ADORNO, 1979, p. 188). Resumindo o 

argumento: quer-se enfatizar a relação fundamental entre formação, individuação 

(autonomia) e transformação (emancipação) social e esta é a premissa básica com base 

na qual a educação escolar deve ser examinada e investigada. 

A discussão em torno da crise da escola está baseada, em grande parte, na 

suposta necessidade de a instituição escolar superar a defasagem em relação à realidade 

sociocultural e econômica. Fica nítido, dessa maneira, que as propostas pedagógicas 

incidem predominantemente sobre o aspecto adaptativo da educação. Se tomarmos como 

exemplo a reforma do Ensino Médio, implementada em 2016, pelo governo federal, após 

o golpe de Estado de 12 de maio do mesmo ano, pode-se verificar o quanto essas 

propostas têm como base a ideia da adaptação da escola às condições sociais e, por 

conseguinte, dos próprios alunos a essas condições; tudo com o argumento falso da 

democratização das oportunidades. Algumas características da reforma são: 

flexibilização e minimalismo do currículo (aprender o mínimo necessário), distribuição 

dos estudantes por itinerários de formação (o que produz discriminação negativa e 



 

52 
 

classificação conforme os percursos educacionais mais valorizados socialmente), 

estreitamento do campo de possibilidades futuras aos estudantes e de suas oportunidades 

educacionais (uma vez “escolhido” o itinerário, o estudante segue na trajetória pré-

estabelecida), entre outras (BRASIL, 2017).  

Sem menosprezar o autoritarismo com que a reforma foi realizada, destaque-se 

que o foco está na preparação profissional ou na continuidade dos estudos no ensino 

superior. As propostas de inovação educacional, via de regra, contemplam 

predominantemente tal perspectiva. Sem dúvida é importante adaptar as novas gerações 

à vida em sociedade, aliás, esse um dos objetivos de toda ação pedagógica; porém, quando 

tal adaptação exige, predominantemente, a adesão à realidade estabelecida, a formação 

propriamente dita é comprometida. Salienta-se que reformas como a mencionada apenas 

perpetuam a falta de perspectivas sociais e a pobreza cultural que a escola, 

essencialmente, não consegue superar. 

Apesar disso, e reconhecendo a contradição que caracteriza a educação escolar, 

é fundamental examinar como e porque as novas gerações se adaptam ao estabelecido e 

quais os obstáculos que as impedem de vislumbrar a transcendência das condições sociais 

vigentes e as alternativas à sua própria condição. A preocupação maior recai, então, sobre 

o papel que a escola exerce no processo de “paralisia da crítica”, para usar uma expressão 

de Herbert Marcuse (1969), que indica o fato de a sociedade impedir aos indivíduos o 

desenvolvimento de sua subjetividade, quando exige deles apenas a identificação cega e 

a integração absoluta com a totalidade social. E a não adesão ao aparato econômico, social 

e político implica em risco real: ser excluído, marginalizado ou exterminado, caso não 

haja a adaptação necessária aos padrões de conduta, de comportamento e de pensamento 

predominantes. Assim, “(...) toda contradição parece irracional e toda ação contrária 

parece impossível” (MARCUSE, 1969, p. 30). A própria subjetividade é afetada, pois os 

processos psíquicos parecem sofrer alterações significativas. 

As reformas pedagógicas propostas nos últimos tempos, ao invés de reafirmar a 

especificidade do fenômeno educativo, visam fazer com que as escolas busquem a 

adaptação aos modelos de entretenimento, de transmissão de informação e divulgação 

cultural – muitos profissionais da mídia audiovisual e muitos estudiosos da educação 

sugerem serem novas formas de educação e formação. Essa adaptação acaba por 

estabelecer a concorrência entre meios de comunicação e a escola. Ainda que seja 

reafirmado que a instituição escolar é o lugar privilegiado para a formação das novas 

gerações, isso é feito em oposição, pois a avaliação de que ela é anacrônica e deve ser 
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“modernizada”, e com base na noção de que é preciso complementar ou aprofundar o que 

a indústria cultural faz. 

Assim, ao invés de se propor um ensino médio que propicie o contato crítico das 

novas gerações com a tradição, com as diversas formas de existência das sociedades 

humanas e com aquilo que foi produzido pela humanidade, em outras palavras, uma 

educação que volte a dar importância para a experiência acumulada, a proposta é que os 

últimos anos de escolarização, os quais nem todos conseguem atingir, sejam de 

preparação para o mundo do trabalho ou a continuidade dos estudos. Quer isso dizer que 

a prioridade passa a ser o desenvolvimento de habilidades, principalmente, a flexibilidade 

– travestida de aprender a aprender – que os tornem aptos a enfrentar as constantes 

mudanças nas ocupações profissionais e nas relações sociais, sem a devida reflexão sobre 

o significado desse fenômeno. Se vivemos um processo que enseja a formação 

predominantemente como adaptação, isto é, se essa forma de socialização impede aos 

indivíduos o desenvolvimento da autodeterminação e da autonomia (ADORNO, 1979), 

se a principal ação exercida pela indústria cultural é a manipulação das necessidades, uma 

escola que realmente fosse o lugar da formação talvez devesse se contrapor frontalmente 

à simples adaptação. Do contrário, assim como a instituição escolar se conforma à 

sociedade de base tecnológica, os alunos se conformam a uma educação que pouco 

oferece ou, ainda, que impede o florescimento de necessidades que levariam os jovens à 

luta pela transcendência de sua própria condição.  

As contradições sociais que, de muitas maneiras, invadem a educação produzem 

práticas pedagógicas carregadas de tensões, situação que pode ser investigada com base 

no reconhecimento de que a adaptação e a resistência à ordem social se fazem presentes 

na escola, pois a variedade de estudantes (com seus igualmente variados interesses e 

condições) persiste na aversão à homogeneização e ao enquadramento que parecem 

predominar na educação das novas gerações ou, em outros termos, seguem se opondo à 

autoridade irracional. Desse modo, a noção de experiência escolar é referência importante 

quando se objetiva revelar a trama social que envolve professores, estudantes e demais 

agentes envolvidos.  
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Formação universitária no Brasil nos limites da produção científica (2010-2019) 
Profa. Dra. Maria Angélica Pedra Minhoto 

  Universidade Federal de São Paulo 
 

Este trabalho discute a formação universitária contemporânea no Brasil. Na 

tradição civilizatória ocidental, a universidade tem sido responsável pela transmissão da 

cultura, o ensino de profissões, a produção de conhecimentos científicos, artísticos e 

culturais, a outorga de graus e títulos e a formação de profissionais e pesquisadores, para 

reconhecerem e lidarem com a diversidade de temas e problemas do tempo presente, com 

discernimento e reflexão crítica. A organização da educação superior brasileira é hoje 

bastante complexa, se considerados aspectos como os de financiamento, diferenciação 

funcional e autonomia acadêmica, tal como expressa o regramento em vigor. A partir dos 

anos de 1990, o país estimulou uma importante onda de expansão desse nível de ensino, 

em virtude de pressão social, necessidade de maior diversificação do sistema e de 

requerimentos do desenvolvimento social e econômico da nação. Nesse contexto, 

justifica-se discutir as estratégias de aproximação e o estreitamento de vínculos 

utilitaristas entre a formação superior e os imperativos da racionalidade econômica. 

Pensar sobre a formação universitária a partir da recente produção acadêmica é uma das 

possíveis formas de compreender as transformações da universidade brasileira, a 

complexidade e as contradições de seus objetivos, funcionamento interno e as relações 

que mantém com a sociedade e o estado. Nesse sentido, o presente estudo realiza uma 

revisão da temática na base de artigos da Scientific Electronic Library Online – SciELO, 

caracterizando-se como estado da arte sobre a formação universitária. A pesquisa está 

organicamente articulada aos propósitos do Projeto Temático Formação e educação, 

tecnologia e profissionalização, na sociedade industrial do capitalismo tardio, pois 

concorre para a reflexão sobre as funções sociais das instituições educativas no 

capitalismo tardio e de como se organiza e estrutura a formação que oferecem, além de 

ter como referência teórica a produção de autores da primeira geração da Escola de 

Frankfurt, relativa aos conceitos de formação, racionalidade tecnológica e sociedade 

unidimensional. Assim, o objetivo aqui é de apresentar o estado da arte da produção 

científica sobre o tema da formação no ensino superior no Brasil, em artigos publicados 

entre os anos de 2010 e 2019 em periódicos científicos brasileiros, classificados com 

Qualis A1 e A2 na avaliação da Capes (2017-2018).  Como hipóteses, tem-se que, com 

as reformas educativas instituídas na década de 1990, aprofundam-se os laços mais 
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imediatos e utilitários entre as atividades universitárias e as demandas sociais e 

econômicas. Se consideradas a atual instabilidade e a precarização no mercado de 

trabalho, em que prevalece a demanda por uma formação profissional voltada a 

habilidades básicas e flexíveis, mais facilmente adaptáveis às funções a serem 

desempenhadas em um ambiente econômico em constante transformação, a universidade 

é confrontada com um cálculo que parece por em xeque as finalidades que vinha 

desempenhando desde meados do século XX: o investimento em formação de bons 

especialistas, que exige tempo e não se volta a uma adaptação imediata às demandas de 

mercado. Ao se voltar a uma formação necessária à intensificação dos mecanismos de 

sujeição presentes na economia e no mercado globalizados e altamente competitivos, a 

universidade parece contribuir para obliterar as possibilidades de oposição ao poderio do 

capital ou mesmo à sua expansão. Afinal, para que continuem válidas “as perspectivas de 

contenção da transformação”, já identificadas por Marcuse (1982), os sujeitos precisam 

seguir aceitando com “naturalidade” a realidade, porém em uma situação diversa, em que 

a sociedade contemporânea entrega cada vez menos o “padrão elevado de vida” que 

caracterizava o Estado de Bem-Estar Social. No levantamento, foram encontrados 131 

artigos, publicados principalmente em revistas da área da Educação, e os resultados 

parciais indicam que a metade deles tem foco na análise da Formação de Profissionais 

das áreas da Educação (28,2%) e Saúde (22,9%), enquanto as outras áreas de formação 

são objeto de cerca de 24% dos textos. Os principais temas tratados são políticas e 

programas de governo e institucionais (56,5%), seguido pelas relações e/ou práticas de 

ensino-aprendizagem (36,6%) e pelos estágios e residências nas áreas de educação e 

saúde (7%). A análise do material empírico ainda está em andamento, no sentido de 

verificar a prevalência nos estudos sobre a formação voltada à autonomia, ao 

discernimento e à reflexão crítica ou o ensino de técnicas imediatamente aplicáveis ao 

exercício profissional e a execução de atividades operacionais. 
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Tradução: Giasone Rebuá. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982. 
 

 

 

 



 

58 
 

 

A racionalidade tecnológica na universidade brasileira: avaliação crítica das 
tendências e dos mecanismos de resistência na Pós-Graduação                                         

Prof. Ms. Cristiane Regina Fairbanks 
  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

O presente estudo discute a formação universitária contemporânea no Brasil a 

partir da análise da legislação brasileira federal que a regulamenta. Tendo como hipótese 

que esse sistema de normas que regulamenta a universidade e a sua função social, se 

constitui sob um modelo político-econômico neoliberal na sociedade do capitalismo 

tardio, sendo permeado pelas ideias de custo e benefício, eficácia e inoperância, 

produtividade e mérito, e que a universidade está submetida à racionalidade tecnológica 

(MARCUSE, 1982) é que será realizada a presente pesquisa. Sob a racionalidade 

tecnológica, a universidade constitui-se principalmente como lócus de ensino de 

profissões e de formação do indivíduo para ingresso na vida econômica, local de 

estabelecimento de uma relação direita e estreita entre ciência e profissão, entre educação 

e trabalho, em detrimento da possibilidade de uma formação crítica do indivíduo, o que 

pode permitir aproximar do que esteja se estabelecendo como a função social da 

universidade na sociedade do capitalismo tardio. Sendo compreendida como força 

produtiva e instada a produzir (WAIZBORT, 2015) – no sentido mais imediato do termo 

– a universidade contemporânea reproduz os interesses do capital, mas não só, produz 

também resistência a essa tendência, e é isto que pretendemos investigar. Segundo 

Adorno (1995, p. 143) “a educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo 

de adaptação e não preparasse os homens para se orientarem no mundo [...] porém, afirma 

ele, ela seria igualmente questionável se ficasse apenas nisto, produzir pessoas ajustadas 

ao sistema, apontando que há uma ambiguidade no conceito de uma educação para a 

consciência e para a racionalidade, o que merece ser investigado. Para tanto o estudo 

sistematiza e analisa dispositivos da Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, os Planos Nacionais de Pós-Graduação, especialmente o 

plano vigente (2011-2020), que são a legislação vigente sobre Educação Superior e 

Universidade nos dias atuais, a fim de identificar traços que marquem a racionalidade 

subjacente ao sistema de normas, valores e práticas instituído nesse ordenamento jurídico 

– explicitando assim quais tendências estão presentes nessa legislação, mas também 

buscar determinar se há (e quais são) os mecanismos de resistência à essas tendências 

identificadas. A consonância entre a presente pesquisa com o Projeto Temático 
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“Formação e educação, tecnologia e profissionalização, na sociedade industrial do 

capitalismo tardio”, no âmbito da linha de pesquisa “Teoria crítica da sociedade e 

formação: função social da educação e da escola”, ocorre porque ambas procuram discutir 

a formação e a educação, voltando-se a presente pesquisa para a análise específica sobre 

a universidade e a função social que ela exerce na sociedade industrial do capitalismo 

tardio, especialmente no que diz respeito à formação do jovem e do adulto, à 

profissionalização, elaborando discussões acerca das relações entre universidade e 

sociedade, universidade e Estado, autonomia universitária e a racionalidade tecnológica.  

A referência adotada é a teoria crítica da sociedade, e os conceitos utilizados na realização 

da presente análise, são os de formação (Theodor W. Adorno), os conceitos de 

racionalidade tecnológica e instrumental (Herbert Marcuse; Max Horkheimer) e de 

fechamento do universo da locução (Herbert Marcuse). Este projeto se desenvolverá no 

âmbito das atividades desenvolvidas pelo diretório de pesquisa: Teoria crítica, formação 

e cultura (habilitado pela PUCSP junto ao CNPq). 
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A dificuldade em definir a universidade a partir do seu foco de atuação, gerou a 

necessidade de se refletir sobre qual seria efetivamente sua função, sem perder de vista o 

processo histórico no qual ela está inserida. Assim, a proposta de discutir a universidade 

na sua vertente da educação tecnológica é reflexo de um processo de insatisfação geral 

quanto a sua efetiva função. Theodor Adorno (2008) afirma que as insatisfações com a 

universidade são sustentadas em dois elementos: de um lado pelo fato de a universidade 

não ser uma fábrica de maneira excessiva – como apontam diversos críticos – e, por outro 

lado, também não satisfazer as necessidades da sociedade industrial não funcionando 

efetivamente como uma fábrica. Ao gerar um descontentamento e insatisfação dos 

críticos à transformação da universidade em um ambiente puramente fabril, e também 

dos defensores do seu funcionamento a partir de um padrão fabril industrial, a 

universidade se coloca como uma instituição central na sociedade moderna, que apresenta 

tendências de distintas de estipulação de funções para ela. Brown e Mayhew (1967), ao 

analisarem a universidade americana, destacaram que a função da universidade era 

preparar as pessoas para as profissões menos elevadas, e essa é uma das premissas da 

democracia americana. O desenvolvimento de um modelo universitário sustentado no 

ensino de técnicas que possam ser imediatamente aplicadas no exercício profissional 

passou a ditar percurso da educação superior a partir do final do século XIX.  Adorno 

(2009) afirma que a prática não pode jamais ser absolvida pelo conhecimento, e o 

pensamento sustentado essencialmente nos objetivos práticas possui elementos 

inadequados. A construção de um modelo universitário baseado na aplicação prática 

imediata dos conhecimentos, e na internalização de técnicas puramente práticas, 

sustentou o desenvolvimento de um modelo educacional que trataremos como Educação 

Tecnológica. Um elemento de grande importância para esse modelo de ensino é a 

tecnologia, e recorreremos ao Marcuse (1999) para compreender como a tecnologia 

exerce poder de coerção no processo formativo dos alunos da educação superior – 

sustentada na aprendizagem de técnicas que possam ser aplicadas imediatamente na 

sociedade. Para Marcuse (1999) a autonomia do homem é inexistente no processo de 

manipulação das máquinas, tendo em vista que as instruções técnicas determinam a forma 

de utilização de tais máquinas visando atingir os resultados esperados que não são 
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determinados pelos operadores das máquinas. Marcuse (1999) destaca também que o 

pensamento não existe; assim, a racionalidade individualista foi convertida à lógica de 

geração de eficiência e submissão aos meios e fins previamente determinados na 

sociedade industrial. A autonomia, a independência e a formação humanística crítica, que 

foram vetores de propostas universitárias no passado, se tornaram elementos residuais no 

processo formativo universitário sustentado na formação técnica prática existente na fase 

atual da universidade. Entretanto, é necessário destacar que o modelo de educação 

tecnológica também está sustentado na ideia de eficiência submissa, ou seja, a eficiência 

não é aferida pela capacidade crítica ou pelo desenvolvimento autônomo de 

conhecimentos e de novas técnicas, mas pela simples aceitação e submissão das 

existentes, revertendo a qualificação em mero molde das técnicas do aparato. O processo 

formativo presente na educação tecnológica apresenta-se como expressão de uma 

racionalidade tecnológica. Se de um lado a universidade é cobrada pela sua função de 

pesquisa e de outro lado é defendida pela sua função formadora, como ela pode efetivar 

sua atuação se a sua função básica ainda é alvo de discussão no século XXI?  Kourganoff 

(1990) destaca que a compreensão da formação como função principal da universidade 

não significa, de forma alguma, a negligência da pesquisa, tendo em vista que o 

desenvolvimento de novos conhecimentos se dá exatamente por meio dela. Mas como o 

ensino e a pesquisa têm finalidades distintas, eles exigem um processo de construção de 

motivações e de competências diferentes (KOUGARNOFF, 1990).  Humboldt (1997), 

por sua vez, afirmava que seria injusto limitar a atuação da universidade ao ensino e que 

em um modelo organizado do desenvolvimento científico também poderia ficar a cargo 

dela, possibilitando, assim, que a universidade se constitua como instituição formadora e 

preparada para o desenvolvimento científico autônomo livre em relação à política. Assim, 

a relação entre ensino e pesquisa teria um caráter dialético, pois ambos só existem em 

função da ciência (HUMBOLDT, 1997). A hipótese levantada nesta pesquisa está 

relacionada a percepção de que a preparação de profissionais no ensino superior atual é 

sustentada na conversão do empirismo em pensamento positivo, na qual o procedimento 

teórico foi transformado em elemento imediatamente prático e passou a ser sustentado 

em métodos que permitissem os processos adotados pela sociedade industrial 

(MARCUSE, 2015).  Tal processo ocorreu em detrimento do desenvolvimento livre das 

ciências, da reconciliação da teoria e da práxis, possibilidades de experiências concretas 

e de uma formação crítica no âmbito do ensino superior. 
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Formação no Ensino Médio: escola juventude                                                               
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Em consonância com a linha de pesquisa a qual este projeto está vinculado, a 

investigação proposta objetiva o estudo do processo de formação do indivíduo 

considerado como uma categoria social moderna, consolidada, em especial, pela 

sociedade centrada nas relações sociais capitalistas. O foco na educação, compreendida 

como campo de intervenção científica, social e política, justifica-se pela necessidade de 

examinar o processo de formação das novas gerações, em especial, aquele que tem lugar 

na instituição escolar, tendo em vista que estas estão sujeitas, nesse espaço social 

privilegiado, às determinações sociais, na medida em que tal instituição se constitui 

importante meio científico, técnico e tecnológico de conformação dos indivíduos à 

ordem da sociedade industrial e à racionalidade tecnológica, seja submetendo os alunos 

à organização da escola e às práticas pedagógicas, seja contribuindo para a ampliação 

do controle social sobre crianças, adolescentes e jovens, seja concorrendo para a 

reprodução da sociedade administrada. 

A referência adotada é a teoria crítica da sociedade, principalmente as 

formulações elaboradas pelos autores da primeira geração da Escola de Frankfurt acerca 

da racionalidade tecnológica e instrumental (Herbert Marcuse; Max Horkheimer), da 

formação e da educação (Theodor W. Adorno), da família e da autoridade (Herbert 

Marcuse; Max Horkheimer; Theodor W. Adorno) e da situação da juventude ante a vida 

escolar (Herbert Marcuse; Walter Benjamin). Destaque-se, ainda, que este projeto 

realiza investigação associada às atividades desenvolvidas pelo diretório de pesquisa: 

Teoria crítica, formação e cultura (habilitado pela PUCSP junto ao CNPq). 

São problematizados aspectos decorrentes da natureza e das peculiaridades do 

Ensino Médio, tais como a função da escola, a formação para o trabalho, o preparo para 

a continuidade dos estudos, a experiência de jovens e adolescentes com a escola, a 

formação política e o envolvimento da instituição escolar com as demandas sociais. A 

despeito do crescente reconhecimento de que a educação não deve ficar restrita a 

transmissão de conhecimentos, devendo-se incorporar outras práticas igualmente 

educativas, como o trato com a diversidade cultural, a discussão de temas que afetam 

diretamente os alunos e a consideração pelas manifestações culturais e artísticas típicas 

da juventude, considera-se que ainda predomina, no Ensino Médio, a ênfase na chamada 
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formação intelectual, mesmo quando o objetivo é capacitar tecnicamente os alunos, 

como é o caso da educação profissional. 

Essa situação parece se configurar em decorrência da preocupação excessiva, 

que acompanha o debate sobre finalidades e função social da escola, com a continuidade 

dos estudos – preparação para a fase seguinte da escolarização – e com a inserção no 

mercado de trabalho – preparação para a vida profissional. Desse modo, as indefinições, 

as ambiguidades, as incertezas, e todos os outros termos empregados para definir ou 

caracterizar o Ensino Médio, possuem poucas chances de ser solucionadas, uma vez que 

é vislumbrado mais o que deve acontecer após a conclusão da etapa final da educação 

básica do que aquilo que pode acontecer ou acontece no período de três ou quatro anos 

que os jovens (entre 14-15 e 17-18 anos) passam na escola. 

Walter Benjamin já chamava atenção, na década de 1910, para a necessidade 

de não se estabelecer uma relação direita e estreita entre ciência e profissão, entre 

educação e trabalho. No lugar disso, o autor postula que atenção especial deve ser dada 

à vida do estudante na escola (a referência é a universidade, mas é possível extrapolar 

tais ponderações para as escolas de Ensino Médio). Há uma série de experiências 

fundamentais de natureza intelectual, política e social que podem proporcionar o 

desenvolvimento da consciência e da sensibilidade, corporal e cognitivo, moral e da 

personalidade que não são promovidas nas escolas de um modo geral, sendo, na maior 

parte das vezes, oferecidas somente em projetos e ações pontuais e de caráter 

extracurricular. Enquanto essa for uma tendência importante presente no Ensino Médio, 

com reflexos no tipo de relação que os alunos mantêm com a escola, com os professores 

e com os conteúdos ensinados, as reformas educacionais e propostas de inovação não 

conseguirão atingir resultados satisfatórios, inclusive, como apontou Adorno (1966), 

podendo produzir o contrário do que se pretendia. Ao invés de escolas nas quais os 

jovens possam viver experiências significativas de formação, poderemos cada vez 

incentivar uma relação a partir da qual consideram o Ensino Médio apenas como 

passagem e preparação para o devir. 

 

Objetivos, hipóteses e método 
 
Atenção especial é dada aos modelos de interpretação para o Ensino Médio, 

especialmente os produzidos no Brasil a partir de 1996, ano da entrada em vigor daatual 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aos debates e reformas que incidiram 
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e incidem sobre esse nível da educação básica, em torno de sua natureza e finalidades, 

e às propostas elaboradas visando à formação técnica e/ou profissional (principalmente 

as desenvolvidas nas escolas públicas). 

Assim, investiga-se, considerando-se os últimos 20 anos: i) as concepções 

sobre juventude presentes na bibliografia sobre o Ensino Médio e nas políticas oficiais 

(no âmbito federal, estadual ou municipal) formuladas para atender as necessidades de 

toda ordem dos indivíduos que se encontram nessa faixa etária; ii) as políticas, ações, 

projetos e programas direcionados para a formação e educação dos jovens; iii) a relação 

dos jovens com a escola, tendo em vista a experiência vivida no Ensino Médio – de um 

lado, na instituição e no processo de formação intelectual, moral, da personalidade e 

político e, de outro, com os professores e com os pares. 

As hipóteses a serem testadas a partir da análise dos dados empíricos são: 

a) A concepção predominante na bibliografia sobre o Ensino Médio e nas 

políticas oficiais é a de que os jovens constituem o grupo social que carrega a tarefa 

histórica de defender aquilo que as gerações anteriores conquistaram e, ao mesmo 

tempo, de enfrentar os problemas sociais que colocam em risco tais conquistas. Isso 

ocorre porque uma elevada expectativa é depositada neles e a situação de classe não é 

adequadamente levada em consideração pelos estudiosos e reformadores, pois se 

concebe a juventude de modo abstrato e não historicamente situada; 

b) Parte significativa dos jovens vislumbra na escola aquilo que, na avaliação 

que fazem, é negado a eles – conteúdos e atividades relacionados à adaptação para vida 

social e profissional, mas também que proporcionam experiências formativas por meio 

de atividades que promovam a socialização e constituição da subjetividade. 

Os seguintes procedimentos e técnicas serão utilizados para a consecução dos 

objetivos de pesquisa: 

i) Balanço bibliográfico da produção acadêmico sobre Ensino Médio e 

educação da juventude, com o objetivo de identificar e analisar as tendências presentes 

em termos de temas, abordagens e interpretações elaboradas; 

ii) Análise documental de textos oficiais (planos, projetos, pareceres, 

resoluções, leis etc.) – com o emprego da técnica da análise de conteúdo, tal como 

realizada por Adorno (2008; 1969) quando investigou a coluna de astrologia de um 

jornal norte- americano e a programação da televisão –, tendo em vista caracterizar as 

propostas de reforma do Ensino Médio e as políticas voltadas para a formação e 

educação da juventude e identificar as concepções subjacentes em tais documentos, tais 
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como: Estatuto da Juventude, documentos do Conselho Nacional da Juventude e da 

Secretaria Nacional da Juventude e Plano Nacional para o Fortalecimento do Ensino 

Médio, Novo Ensino Médio e outros; 

iii) Uso de questionário com alunos do Ensino Médio, visando a análise de 

aspectos e indicadores da experiência vivida na escola, com o foco dirigido para as 

formas de participação desses alunos na escola e que remetem para as dimensões 

política, cultural e social da educação escolar. 
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Política Educacional contemporânea: análise da atividade do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (2000 a 2019)                                                           

Prof. Ms. Deise Lopes de Souza 
UNIFESP 

 
A pesquisa “Política Educacional Contemporânea: análise da atividade do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (2000 a 2019)”, se voltará para o tema 

Política Educacional, tendo como objeto central o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE). O estudo buscará compreender e discutir, mais especificamente, 

as normas, critérios, prioridades, técnicas e procedimentos estabelecidos pela autarquia 

na distribuição de seus recursos financeiros, a fim de identificar se essa tecnologia 

administrativa estende à educação a lógica econômica. Tendo a hipótese central de que a 

organização da educação pelo Estado, para além de coordenar os processos educativos 

em suas diferentes instâncias, está assentada em um caráter sistêmico, baseado em 

padrões empresariais, que aproxima o âmbito educacional da lógica econômica, o 

objetivo central será analisar criticamente o conteúdo dos relatórios de atividade e de 

gestão do FNDE a fim de verificar a presença da lógica de gestão empresarial na maneira 

como o governo federal tem executado as políticas de educação no período de 2000 a 

2019.  

Considerando a função do FNDE de executor orçamentário de políticas e 

programas educacionais, compreende-se que a análise das atividades desenvolvidas pela 

autarquia nos últimos dois decênios possibilitará verificar se a racionalidade 

organizacional que direciona os rumos e objetivos da política educacional tem favorecido 

ou não a aproximação entre a escola e as práticas institucionais de uma lógica que 

pertence ao mundo econômico. Cumpre destacar que, ao abordar a lógica sistêmica de 

organização da política educacional, a pesquisa não se voltará para a discussão específica 

da existência de um Sistema Nacional de Educação, previsto na constituição federal de 

1988 e que, de acordo com Araújo (2018), ainda não está regulamentado.  

Para isso, o levantamento de dados será empregado através da leitura sistemática 

dos relatórios de Atividade e Gestão da autarquia nos últimos dois decênios. Por meio do 

estudo de conteúdo será possível determinar as categorias de análise e a sistematização 

dos dados emergentes, ambos definidos sob a ótica da teoria norteadora deste trabalho. O 

procedimento de análise de dados se desenvolverá pautado, principalmente, na produção 

da Escola de Frankfurt, com ênfase nas contribuições de Theodor Adorno e Herbert 

Marcuse, compreendendo a política educacional não apenas como um conglomerado de 
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ações e tecnologias, mas sim, como uma racionalidade organizacional da educação 

baseada em padrões que se repetem por meio da aproximação entre os valores econômicos 

aos educacionais com o objetivo de produzir efeitos desejados, a saber, formar indivíduos 

ajustados à sociedade organizada sob a primazia da grande indústria e, consequentemente, 

fomentar o desenvolvimento do sistema de produção capitalista.  

Trata-se de compreender a lógica empresarial de organização da educação pelo 

estado como tendência e identificar seus problemas e contradições ante a aproximação da 

lógica de produção capitalista da lógica educacional, considerando, contudo, que apesar 

de constituir uma unidade tensa, a educação não está de todo reduzida aos valores 

econômicos vigentes na sociedade industrial. Não buscará, portanto, restringir a análise 

do âmbito educacional à economia, mas sim, compreender, que a educação não pode ser 

isolada dos fatores econômicos que, historicamente, têm determinado todas as esferas da 

sociedade preservando e ampliando o modo industrial de produção. 

A pesquisa está organicamente articulada aos propósitos do Projeto Temático 

Formação e educação, tecnologia e profissionalização, na sociedade industrial do 

capitalismo tardio ao propor a análise de como o poder político do Estado na sociedade 

industrial do capitalismo tardio organiza e controla o âmbito educacional  e ao  assumir 

que há uma tendência de organização política da educação que aproxima a escola e suas 

práticas institucionais de uma lógica que pertence ao mundo econômico, o que tem 

reduzido o aprendizado à formação para ampliação da esfera da produção e do consumo 

de bens e serviços.  
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A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do 
Estado de São Paulo e a conformação continuada de professores: uma década de 

atuação                                                                                                                            
Dr. Juarez Bernardino de Oliveira 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 
 

Este trabalho integra o projeto temático Formação e educação, tecnologia e 

profissionalização na sociedade industrial do capitalismo tardio elaborado pelo 

professor doutor Odair Sass da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo no âmbito 

dos estudos realizados pelos grupos de pesquisa Teoria Crítica, Formação e Cultura 

(PUC-SP) e Avaliação de Políticas Educacionais (UNIFESP). 

Trata-se de um estudo documental, em fase inicial de leitura das fontes e de 

extração das categorias de análise, que investiga as concepções de formação contidas nas 

100 ações formativas promovidas, entre 2009 e 2019, pela Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo e discute as 

funções da chamada formação continuada na política educacional do período em São 

Paulo. 

Tomando como referência a teoria crítica da sociedade, nos termos apresentados 

por Horkheimer (1991), e adotando a categoria de racionalidade tecnológica, nos termos 

de Herbert Marcuse (1973, 1999), o presente estudo, ao analisar a formação de 

professores da Educação Básica na rede pública estadual paulista, pretende contribuir 

para o esclarecimento dos sentidos atribuídos à categoria formação na sociedade hodierna 

e, no caso deste estudo, tornar concreta a categoria formação continuada por meio da 

saturação das determinações do objeto. Busca-se como método, nesses termos, ascender 

do abstrato ao concreto, como sugeriu Marx (2011, p. 54-55). 

A teoria crítica, ao reconstruir a síntese das determinações do concreto, reafirma 

seu entendimento de que 

 
[...] o reconhecimento crítico das categorias dominantes na vida social 
contém ao mesmo tempo a sua condenação [...] A razão não pode 
tornar-se, ela mesma, transparente enquanto os homens agem como 
membros de um organismo irracional [...]. Um comportamento que 
esteja orientado para essa emancipação, que tenha por meta a 
transformação do todo, pode servir-se sem dúvida do trabalho teórico, 
tal como ocorre dentro da ordem desta realidade existente. Contudo ele 
dispensa o caráter pragmático que advém do pensamento tradicional 
como um trabalho profissional socialmente útil (HORKHEIMER, 
1991, p. 45). 
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A hipótese inicial contida neste trabalho é que a centralidade assumida pela 

formação continuada de professores, nos termos propostos pela Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo e pela Escola de Formação, sob o pretexto de assegurar a melhoria 

da qualidade do ensino público, instrumentaliza a técnica e a converte em tecnologia a 

serviço da ordem. Nesses termos, trata-se de uma formação que se limita a conformar e 

atua, quando obtém êxito, contra qualquer projeto de superação do existente. 

Os dados preliminares do estudo sugerem que a política de formação continuada 

adotada se coaduna com o projeto político daqueles que se propuseram a conservar o 

existente buscando adequações instrumentais para problemas estruturais.  

Ao expor os paradoxos da chamada formação continuada, esperamos, alinhado 

com o afirmado alhures, que o nosso estudo “[...] não seja meramente uma expressão da 

situação histórica concreta, mas também um fator que estimula e que transforma [...]” 

(HORKHEIMER, 1991, p.50). 
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As Parcerias Público-Privadas na Educação Pública do Município de Guarulhos: 
a paralisia da crítica e os elementos de dominação                                                 

Profa. Ms. Thatiane Coutinho Melguinha 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/ Rede 

Municipal de Guarulhos/SP 
 

A presente pesquisa, com base no célere crescimento das parcerias no campo da 

educação pública sob múltiplos instrumentos jurídicos, com ou sem investimento 

financeiro, tem como objetivo identificar como tais iniciativas afetam o ideal de formação 

e de que maneira constituem mecanismos de controle e de entorpecimento da crítica na 

educação escolar. Circunscrita nos limites das parcerias estabelecidas entre o setor 

privado e o setor público, em sentido amplo, a pesquisa é delimitada pelos acordos 

firmados entre a Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos e organizações do 

Terceiro Setor.  

A referida pesquisa vincula-se ao Projeto temático pela investigação dos 

conceitos de formação e técnica no âmbito das ações desenvolvidas em tais parcerias, 

assumindo a compreensão de que os elementos cultura, sociedade, indivíduo, ciência, 

técnica e tecnologia são indissociáveis. Assim, são observadas as relações estabelecidas 

entre as esferas pública e privada, e de que forma a educação escolar do município é 

estruturada e monitorada segundo as exigências próprias do capitalismo tardio, as quais 

são expressas pelas assessorias fornecidas pelas organizações parceiras. 

Para o II Seminário – Formação e Educação, tecnologia e profissionalização na 

sociedade industrial do capitalismo tardio, Mesa temática 3 – Formação: técnica e 

instrumentalização em análise, propõe-se a exposição e análise dos instrumentos 

desenvolvidos pelo Instituto Lemann para o monitoramento das políticas educacionais 

sob a responsabilidade do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas da 

referida Secretaria de Educação, bem como para a formação de diretores de escola da 

Rede Municipal de Ensino. Para tanto, é prevista a apresentação dos dados parciais 

relacionados aos seguintes objetivos: 

1. Apreender de que maneira tais parcerias constituem mecanismos de 

controle e de entorpecimento da crítica no que tange ao ideal de formação na rede de 

ensino, bem como os mecanismos de insubordinação ao pensamento ordenador. 

2. Identificar os diferentes mecanismos utilizados pelo setor privado, quando 

em parceria com a Secretaria Municipal de Educação em Guarulhos, para a abertura do 
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mercado educacional na rede pública do município, modificando a noção de direito e de 

gestão democrática na educação.  

Também serão apresentados os resultados parciais relativos às seguintes 

hipóteses: 

1. Tais parcerias, furtivamente, inserem na rede uma concepção de educação 

alinhada aos princípios mercadológicos e antidemocráticos, em contradição com 

o caráter humanista e progressista da Proposta Curricular QSN – Quadro de 

Saberes Necessários vigente no município. 

2. A racionalidade tecnológica imposta permite a abertura do mercado 

educacional na rede pública do município sob a forma de parceria, obliterando 

o direito à educação com vistas à emancipação.  

A pesquisa empírica em curso, tem base documental e de população, cujas fontes 

primárias são documentos oficiais, registros transcritos de entrevistas e os dados oriundos 

de aplicação de escala. Os instrumentos para a coleta dos dados, portanto, são combinados 

entre a pesquisa documental, entrevistas estruturadas e aplicação de escala de adesão. Os 

dados serão tratados por meio da análise de conteúdo e de tratamento estatístico. 

O referencial teórico e a análise crítica são fundamentados à luz dos autores da 

Teoria Crítica da Sociedade. O conceito de parceria público-privada em educação, sob a 

expressão de autores como Lisete Arelaro e Vera Maria V. Peroni, tem sido examinado e 

desenvolvido, assim como as teorias que elucidam o esmaecimento das fronteiras entre o 

público e o privado na fase atual do capitalismo, bem como seus efeitos para a formação, 

nos termos dos autores T. Adorno, M. Horkheimer, H. Marcuse. 

Os resultados parciais apontam para a confirmação das hipóteses apresentadas, 

indicando que mesmo sob a égide de uma educação humanista, os mecanismos de 

controle da prática docente são acirrados, bem como promovem a elaboração de políticas 

educacionais orientadas pelos dados de pesquisas desenvolvidas pelas organizações, 

segundo critérios próprios e não clarificados, cujos resultados, em grande medida,  não 

dialogam com a proposta curricular do município. Também são observados aspectos 

relativos à resistência das chefias de departamento na adesão a tais iniciativas, 

culminando com o fim do acordo de cooperação com o Instituto Lemann. 
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Técnica e/ou expressão? A difícil relação entre técnica e expressão na educação 
artística no capitalismo tardio                                                                                   

Profa. Dra.  Tania Marsiglia 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 
  

O ensino de Arte, no Brasil, encontra-se pautado, atualmente, pelo documento 

da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), porém, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) ainda são uma referência para muitos professores e os descompassos 

apresentados em tais documentos causa divergência no entendimento de qual é o papel 

do componente curricular na aprendizagem artística. De um lado, os PCN reconhecem a 

Arte como área de conhecimento, e criticam “deformações” e “simplificações” na ideia 

do livre fazer pela criança, que, segundo o documento, assumiria um papel “passivo” em 

nome da “genuína e espontânea expressão infantil”. (BRASIL, 1997, p. 20). Do outro, a 

BNCC a aponta como uma forma de linguagem e propõe a articulação de dimensões do 

conhecimento que são indissociáveis à experiência artística, cabendo ao professor, o 

papel de observador atento, em todo o processo.  

Assim, a Arte é levada num jogo de forças que ora é pensada como educação 

técnica e prática, ora como um conhecimento espontâneo contrário à instrução 

profissional. O ensino de Arte fica, então, diante da dificuldade de orientar a preservação 

da experiência humanística, mantendo seus conceitos técnicos e práticos, sem que a 

aprendizagem seja reduzida à preservação da padronização. 

Desta forma, a presente pesquisa tem o objetivo de analisar como o papel da 

técnica e do humanismo no ensino de Artes são abordados nos PCN e na BNCC e de que 

forma eles dialogam com a atuação de professores no contexto escolar. A hipótese 

assumida é de que os professores tendem a suprimir a técnica em favor do humanismo, 

como uma negação ingênua ao “tecnicismo”, independentemente das propostas indicadas 

pelos PCN e pela BNCC.  

O procedimento básico de pesquisa incide sobre a análise as orientações sobre 

técnica e humanismo elaboradas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e a Base 

Nacional Comum Curricular especificamente para o ensino de Artes, tal como à aplicação 

de questionário online tendo como foco a percepção dos professores do Ensino 

Fundamental e Médio a respeito de tais documentos, na aplicação ou negação da técnica 

e da expressão em sala de aula.   
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Entende-se, aqui que o humanismo, nas artes, contribui com a expressão, a 

espontaneidade e o espírito humano na produção imaginativa, enquanto técnica seja a 

habilidade de utilizar conhecimentos específicos relacionados ao fazer artístico. Em 

Teoria Estética (1988), Adorno analisou a dialética entre a “expressão” (aqui chamada de 

humanismo), enquanto representação emocional, e a “construção”, entendida como 

procedimento estruturador, e atentou para o erro de cindir os aspectos construtivos e os 

expressivos na produção artística. De acordo com o autor, tanto a técnica quanto a 

expressão isoladamente, não produzem uma obra de arte, já que a primeira, sozinha, é 

apenas estrutura, enquanto a segunda, por si só, pode apenas revelar estados de ânimo, 

sem qualquer compromisso com a construção estética.  

É importante frisar que as condições estabelecidas pela sociedade atual 

estigmatizam a experiência artística confundindo-a com o puro exercício narcísico, 

impedindo o desenvolvimento do talento, tal como entende Adorno (2011), não como 

algo previamente configurado nos homens, e sim como uma potencialidade movida por 

desafios, e que a aprendizagem adquirida pela motivação pode levar, de forma particular, 

ao desenvolvimento da emancipação.   

A visão que provoca cisões, também ela oriunda das condições confusas da 

sociedade hodierna, compromete o papel da escola como lugar que contribui com as 

possibilidades de reflexão e criticidade em relação aos conteúdos e experiências culturais, 

pois abrir mão da técnica ou da expressão seria o mesmo que abdicar da concepção 

estética em nome de uma defesa ideológica.  
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Formação cultural e formação profissional – diferenciações                                     
Prof. Lúcia Grazielle Pereira 
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Pensar sobre a formação de professores na atualidade requer primeiramente 

esmiuçar o que abrange o conceito de formação e as diferenciações concernentes ao 

termo, como por exemplo a formação cultural e a formação profissional, além da 

retomada histórica da constituição dos seus significados visando clarificar as razões da 

sua aglutinação e ocultação em um único conceito. Muitas vezes o termo formação de 

professores é utilizado de forma genérica até mesmo em diretrizes e legislações sobre o 

universo docente sendo perceptível que as leis nacionais que permeiam o tema direcionam 

para uma formação técnica e profissionalizante, sem menção à formação cultural, como 

se observa, por exemplo, nas leis constantes nas políticas do Plano Nacional de Formação 

de Professores da Educação Básica (PARFOR), que em nenhum ponto cita aspectos 

culturais, ou algum outro aspecto, para além da instrução. 

Em conformidade com o projeto temático Formação e educação, tecnologia e 

profissionalização na sociedade industrial do capitalismo tardio, a justificativa deste 

estudo está em contribuir para a compreensão do conceito de formação no âmbito cultural 

e profissional discutido à luz da teoria crítica da sociedade. Busca-se problematizar o 

conceito circunscrevendo-o à profissão docente, articulando o objeto analítico 

historicamente, identificando as diferenças entre formação cultural e formação 

profissional, distinguindo-as sem dissociá-las, enfatizando a formação subjetiva e 

formação pragmática/técnica e profissional dos professores. A hipótese aventada é a de 

que o sentido dado para formação docente é predominantemente instrumental e 

adaptativo à medida que são ocultos aspectos indissociáveis da formação cultural, 

direcionando assim a formação docente para uma racionalidade tecnológica presente na 

sociedade atual de capitalismo tardio. As reflexões presentes neste estudo fazem parte de 

um dos temas da minha dissertação de mestrado, que está em fase de conclusão.  

Para tanto, e a fim de aprofundar e melhor compreender o objetivo proposto, este 

estudo revisará a literatura presente em alguns textos da Teoria crítica da sociedade, 

buscando analisar, historicamente, o sentido da formação, retomando sua gênese, 

primeiramente, como direito inalienável de cada indivíduo à autonomia e apropriação 

subjetiva da própria existência, buscando ainda distinguir Formação Cultural (Bildung) 

da Formação Técnica/ Profissional. 
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Os conceitos a serem tratados são: Formação, Formação Técnica, Formação 

Cultural (Bildung), Pseudocultura, Formação de Professores, Indústria Cultural, Barbárie 

e Racionalidade Técnica.    

Para a teoria crítica da sociedade, estes conceitos estão todos interligados, sendo 

a formação cultural o meio que leva tanto à liberdade, como também à sua falta, à medida 

que, ao ser subtraída e expropriada da realidade, é da mesma forma distanciada de ser 

realizada, pois, não existe base social que a sustente, tampouco possibilidades de 

cumprimento das suas promessas. Conforme concluiu (ADORNO, 1959, p.1) “a única 

forma possível de sobrevivência ao espírito é pela reflexão crítica sobre a 

pseudoformação, para o que a formação cultural é essencial”. A pseudoformação conflui 

para a barbárie, ao passo que a falta de autodeterminação e de avaliação crítica da própria 

existência propicia a alienação espiritual, a ausência de pensamento e a falta de 

discernimento para os acontecimentos concernentes à realidade social. A impossibilidade 

de realização da formação cultural e o hiato herdado da pseudoformação assenhoram toda 

forma barbárie. Neste sentido, a formação circunscrita à racionalidade tecnológica, 

impulsionada pela mecanização dos processos de produção da vida, ocasiona efeitos nos 

indivíduos e na perda do domínio da sua existência, sucumbindo-os às metas e 

necessidades da indústria, de adaptação, sujeição e domínio do sujeito ao aparato 

industrial e social, não mais apenas pela coerção, mas pela própria racionalidade do 

sistema produtivo. No universo da formação docente, assim como no universo da 

indústria, há uma confluência de aspectos da racionalidade tecnológica na formação 

profissional. Parafraseando Marcuse, “várias influências contribuíram para causar a 

impotência social do pensamento crítico. A mais importante entre elas foi o crescimento 

do aparato industrial e seu controle que abrangeu todas as esferas da vida” (MARCUSE, 

1998, p. 86). 
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Arte, educação e formação: uma análise das pesquisas sobre práticas educativas 
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Devido ao aumento de pesquisas e reivindicações por um novo modelo 

educacional, distinto ao modelo definido como “escolar”, torna-se importante que a 

pesquisa social discuta as elaborações teóricas sobre tais termos e proposições educativas 

como práticas que colaboram à formação. Este trabalho está articulado ao projeto geral, 

pois objetiva resgatar o valor formativo da arte, discutindo como a pesquisa social a 

compreende, nas práticas educativas definidas por termos em que a palavra “educação” é 

seguida por adjetivos que a diferem do “escolar”. De um lado, seu potencial adaptativo, 

que se refere a inclusão e socialização de camada social “marginalizada”. De outro, a 

contribuição para o desenvolvimento da personalidade, cognição, psicomotricidade, 

dentre outros elementos essenciais à formação. 

No decorrer da pesquisa de mestrado, ainda em andamento, intitulada 

provisoriamente como “Função social da educação artística não escolar: ambiguidades e 

contradições” ficou perceptível duas vertentes distintas no campo de pesquisa da 

“educação não escolar de artes”, agrupadas em duas categorias: a) pesquisas de educação 

não formal e b) pesquisas de educação popular. Entre estas duas perspectivas teóricas há 

semelhanças e distinções, em especial, no que se refere a potencialidade formativa 

propugnada pelas pesquisas que a contemplam. 

Para analisar tais elementos optou-se por selecionar as pesquisas dos últimos seis 

anos que se referem as práticas pelos termos educação popular ou educação não formal, 

utilizando a plataforma de Teses e Dissertações da Capes. O método da pesquisa consiste 

em, por meio do comando ctrl+f, buscar os termos no corpo das teses e dissertações 

selecionadas e registrar as adjetivações que são atribuídas ao termo. As categorias de 

análise, técnica da pesquisa, foram consolidadas com base em Rummel (1981) e Stone 

(1978). O conteúdo, nas discussões da teoria crítica, em especial Adorno (2004; 2006) e, 

também, nos teóricos mais citados como autores de referência dessas duas vertentes 

educacionais, tais como Maria da Glória Gohn (2006, 2009, 2010, 2011, 2014), Jaume 

Trilla (2000), Paulo Freire (1987) e Carlos Rodrigues Brandão (1986). 
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Pelos critérios adotados, foram selecionadas 56 pesquisas, as quais, conforme 

tais critérios, foram agrupadas em três categorias (adaptação, resistência e emancipação), 

porque definem a forma como tais autores compreendem a potencialidade formativa do 

termo propugnado: educação popular ou educação não formal. Das 56 pesquisas, 34 são 

de educação não formal e 22 de educação popular. O objetivo deste trabalho, portanto, é 

identificar a função social e a potencialidade formativa registrada pelos dois conjuntos de 

pesquisa, evidenciando as similaridades e diferenças. 

A hipótese afirma que a categoria Adaptação está mais frequente nas pesquisas 

que optam pelo termo educação não formal e a categoria Emancipação, nas pesquisas de 

educação popular. Dessa forma, no primeiro conjunto (não formal), a educação é 

discutida como um processo de socializar, incluir, formar para a cidadania, dentre outras 

funções que submetem o indivíduo as demandas sociais. Nas pesquisas de educação 

popular os termos são significados por sua capacidade formativa emancipar visando a 

autonomia do público alvo e possibilitando a transformação da sociedade.  

Como conclusão, confirmou-se a hipótese de que as pesquisas da educação não 

formal, concebida como um outro modo de educação contraposto ao formal, é definida 

como adaptação as novas demandas sociais que a escola não cumpre (categoria 

Adaptação). Evidencia a crise na escola e na formação pois, contraditoriamente, a 

investida de ONGs, Secretarias e Fundações, pautadas pelo termo não formal, indicam a 

formalização e controle sobre todas as práticas educativas artísticas que fazem parte do 

processo formativo de jovens de classes populares. 

A hipótese se confirma, também, no que se refere as pesquisas de educação 

popular as quais a categoria Emancipação é frequente. Entretanto, conclui-se que essas 

transitam entre resistir e emancipar de acordo com a forma como o adjetivo “popular” é 

concebido: em pesquisas em que o popular se liga ao método dialógico freireano – 

apontado nas pesquisas de educação não formal como parte da “não forma” – propugna-

se a emancipação pela educação. Em pesquisas em que o popular se refere a cultura, arte 

ou saber popular, a formação é concebida pela valorização e resistência da manifestação 

artística que é conteúdo da prática para a formação em contraposição as relações de troca 

do capitalismo tardio (categoria Resistência).  
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Ante à intensificação da educação remota durante a pandemia global do novo 

coronavírus, este estudo, em fase inicial, busca avaliar a adoção de ferramentas que 

envolvem Inteligência Artificial (IA) no planejamento e execução do ano letivo de 2021 

pela administração municipal de São Paulo no que diz respeito à rede pública de ensino. 

Objetivando entender a realidade das ações conduzidas pela Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo, o presente estudo pretende identificar quais plataformas e 

ferramentas tecnológicas têm sido utilizadas e analisar seu funcionamento no 

desenvolvimento das atividades de ensino, aprendizagem e de avaliação. Objetiva-se, 

ainda, identificar as finalidades e os pressupostos envolvidos nessas iniciativas, bem 

como seu modelo de implementação (seja diretamente pelo Estado ou por meio de 

parcerias com a iniciativa privada). Trata-se de um modo de examinar e avaliar o cenário 

corrente em comparação com proposições formuladas para a implementação de tais 

recursos digitais, que evidenciam a tendência geral da adoção de mecanismos de IA nas 

atividades humanas, inclusive na educação, e que tem implicado no fenômeno da 

educação vigiada. Considerando que a imposição do capitalismo como sistema de 

relações sociais instrumentaliza a tecnologia e acirra o caráter sistêmico da dominação no 

campo educacional, além da identificação, descrição e análise das iniciativas correntes, 

esta pesquisa visa compreender as tendências em curso com base na Teoria Crítica da 

Sociedade – utilizando especialmente o conceito de racionalidade tecnológica para 

explicar a ideologia que impõe modos de pensar conformados. A intenção de conferir 

maior eficiência ao aprendizado na escola está umbilicalmente associada à 

implementação de novas tecnologias na educação e não seria diferente no que diz respeito 

à inteligência artificial, examinada e criticada aqui no bojo da sociedade unidimensional 

(MARCUSE, 1969). Para a consecução dos objetivos mencionados, serão solicitadas 

informações por meio de requerimentos baseados na Lei de Acesso à Informação, as quais 

servirão também de subsídio para entrevistas semi-estruturadas com os responsáveis 

pelos programas avaliados para especificação de sua dinâmica. A articulação deste 

trabalho com o projeto geral pode ser aferida pela convergência em relação ao tema 

expresso no título do seminário e é formulado nos seguintes termos: a formação do 
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indivíduo, por meio da educação escolar e em outros espaços de socialização, passou nos 

últimos anos a ser cada vez mais mediada pelos dispositivos e meios virtuais, digitais e 

remotos, chamados de tecnologias da informação e comunicação. Verifica-se a redução 

da tecnologia a meio de controle, vigilância e dominação, o que, por sua vez, impede o 

desenvolvimento de seu potencial para modificar as relações sociais e promover a 

liberdade, conforme assevera Marcuse (1999). 
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