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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a contribuição que a obra de John Rawls
oferece para a compreensão dos problemas a serem enfrentados por uma Instituição de
Educação Superior após ter abraçado, como solução para seus problemas internos, um
gerenciamento do processo de construção do conhecimento de modelo Fordista/Taylorista.
Para tanto, utilizaremos a ‘Teoria da Justiça como Equidade’ proposta por Rawls e a ‘noção de
escala’, presente na obra do professor Luiz Salinas Fortes, na qual é analisado o trabalho
filosófico de J. J. Rousseau na intenção de eliminar as possíveis contradições das quais é
acusado o filósofo genebrino. A utilização desta noção nos permite verificar qual é o grau de
afastamento que uma dada Instituição de Ensino Superior apresenta em relação ao paradigma
proposto por Eunice Durham de uma Instituição: Laica, Pública e de Qualidade. Buscamos
demonstrar que a teoria do consenso, proposta por Rawls, poderia ter sido um dos poucos meios
possíveis de enfretamento dos problemas que levaram a Instituição em análise a ser vendida
para o Grupo Empresarial Anhanguera.

Palavras-chave: Ensino Superior, Fordismo, Taylorismo, Consenso, Justiça, Equidade.

Abstract
The present research aims to demonstrate the contribution that John Rawls’s work offers for the
understanding of the problems faced by an University after having embraced as a solution to
internal problems a management model based on Ford and Taylor’s theoretical approach. For
that, we use the "Theory of Justice as equality" proposed by Rawls, and the notion of scale
present in the works of ‘Luis Salinas Fortes’. In this thesis, we have considered Rousseau’s
ideas, trying to eliminate the possible contradictions of which he is accused. This analysis
allows us to identify the degree of remoteness that an university presents to the previous
paradigm - presented by Eunice Durham – relative to a secular institution, public and of good
quality. We intend to demonstrate here that the consensus theory, proposed by Rawls, could
have been the only possibility for facing the problems that led the institution here analyzed to be
sold to Grupo Empresarial Anhanguera.
Keywords: higher education – Ford’s theory – Taylor’s theory - consensus - Justice as equality.

A justiça é a primeira virtude das instituições sociais,
como a verdade o é dos sistemas de pensamento.
John Rawls
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Apresentação
Durante quase vinte anos de vida profissional dedicada ao magistério superior, temos
enfrentado os problemas referentes à relação entre o corpo docente e as limitações impostas
pelas reais condições de trabalho. Como docente de diversos cursos, tivemos a oportunidade de
conhecer de perto as reais contradições que permeiam as relações entre capital/trabalho. Tal
embate, quando vivenciado no calor de suas manifestações cotidianas, apresenta um caráter
totalmente novo para aqueles que estão acostumados somente com a análise dos textos
clássicos, sobretudo os de vieses marxistas, que, como sabemos, imputam a culpa pelas
disputas à voracidade do empregador em sua ganância pelo puro acúmulo de seu capital
privado. Uma imagem exemplar desta compreensão das relações entre o capitalista e a sua ânsia
pela acumulação aparece na seguinte alegoria proposta por Leo Huberman em sua obra
‘História da Riqueza do Homem’:
Haverá uma moral para os capitalistas, na história de como os indianos pegam
macacos, contada por Arthur Morgan?: Segundo a história, tomam de um
coco e abrem-lhe um buraco, do tamanho necessário para que nele o macaco
enfie a mão vazia. Colocam dentro torrões de açúcar e prendem o coco a uma
árvore. O macaco mete a mão no coco e agarra os torrões, tentando puxá-los
em seguida. Mas o buraco não é bastante grande para que nele passe a mão
fechada, e o macaco, levado pela ambição e gula, prefere ficar preso a soltar o
açúcar. (HUBERMAN: 1976, p. 318).

Essa alegoria nos é útil como uma primeira aproximação, porém, não podemos nos
esquecer que imputar ao macaco a culpa por sua perdição é perder o horizonte de seu instinto,
da mesma forma que ligar à pretensa ganância do macaco a imagem de uma volúpia incontida,
por parte do empregador, é esquecer que este, entre outras coisas, é o único que, de maneira
clara, conhece a real situação em que se encontram seus negócios. As dicotomias simplistas, em
qualquer processo de análise, tendem a mascarar os verdadeiros contornos das questões. Se na
gênese do mundo capitalista, onde os pressupostos de escassez ainda não aterrorizavam o
mundo da produção, pois a expansão colonial garantia mercado para um alargamento quase que
indefinido das possibilidades de negócios, atualmente a retração da economia mundial
representa um entrave que não pode ser tratado como uma questão de somenos. A economia
globalizada apresenta nuances que escapam à análise econômica clássica que buscava a solução
dos conflitos, optando unicamente por uma das partes em litígio.
No caso de nosso objeto de estudo, a Universidade Bandeirante de São Paulo, esta
necessidade de atualização dos conceitos é-nos bastante cara por pertencermos ao seu corpo
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docente desde os idos de 1993. Nascida em 1988 como Centro de Ensino Unificado
Bandeirante (CEUB) e, elevada ao status de Universidade, em 1994, a Universidade
Bandeirante aparece numa espécie de ponto de inflexão do crescimento do setor privado de
educação superior no Brasil como veremos adiante em nossa análise histórica. Tal incremento
no número de instituições do tipo ‘mass private sector’ (tipo particular de ensino superior como
negócio), termo cunhado por Roger L. Geiger, seria o resultado de um conjunto parco de
exigências feitas pelo Conselho Federal de Educação para que uma instituição fosse elevada à
categoria de Universidade (amplitude do campo de conhecimento abarcado pelos cursos
oferecidos e existência de condições mínimas de infra estrutura) (DURHAM apud BROCK:
2005).
Não bastasse esta origem pouco nobre, pelo menos se nos pautarmos pelas
considerações feitas por Durham, o tipo de gestão do conhecimento proposto pela Universidade
nos moldes, como analisaremos em nossa tese, de uma organização Fordista de produção,
representa um retrocesso que pretendemos verificar se não é o responsável pelos baixos índices
de rendimento apresentados por seus alunos nos diversos exames de verificação de desempenho
aplicados pelos órgãos de fiscalização do Governo Federal. Temos como tese que uma
alternativa possível para que a Universidade escapasse dessa categoria postulada por Durham
ligar-se-ia ao paradigma do consenso que iremos, em nossa base teórica, buscar na obra de
Rawls; aliada a um revisitar das teorias da motivação para o trabalho, ligadas a nomes como
Maslow, Herzberg, Argyris, Mumford, Vroom, Myers, entre outros pensadores, que
procuraram teorizar sobre motivação e satisfação no trabalho.

Mas nesse caso estamos

saltando etapas. Sigamos um pouco a análise marxista dos sistemas de produção para
verificarmos as limitações supracitadas de seu pensamento e para podermos avançar na direção
de um quadro teórico mais apto para enfrentarmos a análise de nosso objeto.
Para Marx, como sabemos, a culpa pelos entraves econômicos tinha sua gênese na
ânsia pelo acúmulo de capital inerente ao capitalismo, ânsia esta satisfeita através da exploração
da mais-valia, espécie de excedente gerado pela diferença entre o valor produzido pela força de
trabalho e o salário pago ao trabalhador.

Podemos ratificar tal posicionamento se nos

reportarmos aos Manuscritos Econômicos-Filosóficos de 1844. Já nos primeiros movimentos
do texto a tônica de sua argumentação parece anunciar, em tom profético, a realidade atual do
mundo do trabalho, vista, única e exclusivamente, pela ótica do empregado. Após um pequeno
prefácio, onde Marx reconhece suas dívidas e divergências para com Hegel e Feuerbach, o texto
em seu primeiro capítulo já aponta, de forma direta, o âmbito e os atores principais de sua
argumentação. Afirma Marx:
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O salário é determinado pela luta hostil entre capitalista e operário. A
necessidade da vitória para o capitalista. O capitalista pode viver mais tempo
sem o operário, do que este sem aquele. Ligação entre os capitalistas: habitual
e com efeito; a dos operários: proibida e com más consequências para eles.
Além disso, o proprietário fundiário e o capitalista podem acrescentar
vantagens industriais aos seus reditos [ Revenuen ] , o operário nem renda
fundiária nem juro de capital ao seu rendimento [ Einkommen ] industrial. Daí
tão grande a concorrência entre os operários. Portanto, só para o operário a
separação de capital, propriedade fundiária e trabalho é uma separação
necessária, essencial e nociva. Capital e propriedade fundiária não precisam
de permanecer nesta abstração, mas o trabalho do operário sim. (MARX:
1994, p. 13).

O tom contundente desta abertura deixa claro que o autor não vê uma contradição
apenas em certo tipo contingente de relação entre patrões e empregados, mediada pelo salário,
mas, afirma sim o caráter necessariamente nefasto desta para os segundos. O porquê da gênese
deste caráter nefasto não tarda a aparecer. Reconhecendo que o salário tem por única função
garantir, exclusivamente, a subsistência do operário ao exercer o seu mister e o estritamente
necessário para alimentar sua família, na intenção de que a classe dos operários não se esgote,
Marx anuncia a condição de miserabilidade da classe operária no sistema de acumulação
particular do capital, em qualquer tempo ou lugar. Para reconhecermos esses posicionamentos
marxianos, acompanhemos, mais de perto, sua argumentação. No movimento imediatamente
seguinte de sua explanação supracitada, Marx identifica, de maneira precisa, a posição do
trabalhador nos processos de produção e de acumulação do capital enquanto ‘coisa’, enquanto
mercadoria. Essa relação ‘reificada’, central para a economia dos desenvolvimentos posteriores
de sua argumentação, aparece delineada nas seguintes afirmações do autor:
A procura [ Nachfrage ] de homens regula necessariamente a produção de
homens como de qualquer outra mercadoria. Se a oferta [ Zufuhr ] for muito
maior do que a procura, então uma parte dos operários cai na situação de
miséria ou na morte pela fome. A existência do operário é, portanto, reduzida
à condição de existência de qualquer outra mercadoria. O operário tornou-se
uma mercadoria e é uma sorte para ele quando consegue encontrar quem o
compre. E a procura, da qual a vida do operário depende, depende do capricho
do rico e capitalista. (MARX: 1994, p.14).

Esta desumanização, característica das relações capitalistas de produção, segundo
Marx, ocorre independentemente dos momentos de aquecimento ou de desaceleração da
produção. Partindo de sua análise, podemos ver que, mesmo nos momentos de maior demanda
por mão de obra, momentos nos quais, segundo Marx, a sociedade encontre-se em
enriquecimento progressivo, a situação do operário apontará sempre para um quadro
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desvantajoso para este, qual seja, apontará para a sua desumanização. Para indicar este não
incremento na qualidade de vida da classe operária, Marx inicia sua argumentação com um
questionamento que tem por objetivo guiar-nos até uma peripécia em anticlima no que tange à
situação do operariado. Afirma Marx:
Quando se encontra uma sociedade em enriquecimento progressivo? Com o
crescimento de capitais e reditos de um país. Mas isto só é possível a) contanto
que seja amontoado muito trabalho, pois capital é trabalho amontoado
[aufgehäufte]; portanto, contanto que sejam retirados ao operário cada vez
mais produtos seus, que o seu próprio trabalho cada vez mais o defronte como
propriedade alheia e cada vez mais os meios da sua existência e da sua
atividade se concentre na mão do capitalista. b) O amontoamento do capital
aumenta a divisão do trabalho, a divisão do trabalho aumenta o número de
operários; inversamente, o número de operários aumenta a divisão do
trabalho, tal como a divisão do trabalho aumenta o amontoamento dos
capitais. Com esta divisão do trabalho, por um lado, e o amontoamento dos
capitais, por outro, o, operário torna-se cada vez mais puramente dependente
do trabalho, e de um trabalho determinado muito unilateral, maquinal.
Portanto, assim como é corpórea e espiritualmente reduzido à máquina – e de
homem a uma atividade abstrata e a um estômago-, assim também se torna
cada vez mais dependente de todas as oscilações do preço de mercado, da
aplicação dos capitais e do capricho dos ricos. (MARX: 1994, p. 16).

Vemos, portanto, que o incremento da produção implica na absorção de um maior
número de operários, e, esta, numa maior divisão técnica do trabalho, como Adam Smith já
preconizava em sua obra “A Riqueza das Nações”. Esta divisão torna o operário tanto mais
especializado quanto maior for o crescimento da produção. Produção e especialização da mão
de obra estando vinculadas por uma relação direta de proporcionalidade militam para a
alienação do operário em relação ao fruto de seu trabalho. Despojado do sentido de totalidade,
resta ao trabalhador o lugar de presa fácil no interior dos sistemas de produção e acumulação
particular do capital. Não reconhecendo a si mesmo no fruto do seu trabalho o operário perde
todo e qualquer vínculo com a realidade que o cerca, tornando-se, cada vez mais, impotente
para exprimir qualquer reivindicação. Em contrapartida, porém, apesar de contundente, a
posição marxista não é a única a preocupar-se com a questão do trabalhador. Anteriormente à
Marx, podemos nos remeter a algumas passagens da obra de um economista que, junto com
Adam Smith e David Ricardo, representam os esteios da denominada economia clássica, qual
seja, Thomas Robert Malthus. Em sua obra Ensaio Sobre a População, publicada
anonimamente em 1798, como uma resposta ao texto de Willian Godwin, “Inquiry Concerning
Political Justice”, de 1792, Malthus procura posicionar-se contrariamente ao otimismo
embutido nas ideias de Godwin, revelando o que ele considera como entraves “naturais”
inerentes à crença no ilimitado poder de desenvolvimento das sociedades humanas. Tal
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fatalismo embutido em seu pensamento econômico deriva da constatação de um desequilíbrio
insolúvel entre os níveis possíveis de produção e de consumo no interior dessas sociedades. A
compreensão das origens deste descompasso entre produção e consumo exige que tomemos
como ponto de partida um trecho em particular desta obra de Malthus. Em tal passagem, afirma
nosso autor:
Penso que posso elaborar adequadamente dois postulados: Primeiro: que o
alimento é necessário para a existência do homem. Segundo: Que a paixão
entre os sexos é necessária e que permanecerá aproximadamente em seu atual
estágio. Essas duas leis, desde que nós tivemos qualquer conhecimento da
humanidade, evidenciam ter sido leis fixas de nossa natureza e, como nós não
vimos até aqui nenhuma alteração nela, não temos o direito de concluir que
elas nunca deixarão de existir, como existem agora, sem um pronto ato de
poder daquele Ser que primeiro ordenou o sistema do universo e que para
proveito de suas criaturas ainda faz, de acordo com leis fixas, todas estas
variadas operações. Não conheço nenhum escritor que tenha admitido que
nesta terra o homem, fundamentalmente, seja capaz de viver sem alimento.
Mas o Sr. Godwin prognosticou que a paixão entre os sexos pode ser extinta
com o tempo. Contudo, como ele considera esta parte de seu trabalho como
um desvio para o campo da conjectura, não insistirei mais sobre isso agora, a
não ser em afirmar que os melhores argumentos para provar a perfectibilidade
do homem provêem de um estudo do grande progresso que ele já realizou
desde o estado bárbaro e da dificuldade de dizer onde ele se detém. Mas, com
relação à extinção da paixão entre os sexos, nenhum progresso, qualquer que
ele seja, foi feito até aqui.( ....) Então, adotando meus postulados como certos,
afirmo que o poder de crescimento da população é indefinidamente maior do
que o poder que tem a terra de produzir meios de subsistência para o homem.
A população, quando não controlada, cresce numa progressão geométrica. Os
meios de subsistência crescem apenas numa progressão aritmética. Um
pequeno conhecimento de números demonstrará a enormidade do primeiro
poder em comparação com o segundo. (MALTHUS: 1983, p. 281- 282).

Vemos no texto que, segundo Malthus, estando os homens subordinados às limitações
impostas pelos dois postulados que embasam sua argumentação, estariam também condenados
à infelicidade e a não alcançarem degraus cada vez mais altos de civilização e conforto.
Contrapondo-se ao otimismo “ingênuo” de Godwin, Malthus defende a tese de que a
humanidade deveria contentar-se com uma felicidade possível, evitando a vã esperança de
conquistar melhores condições de vida através de uma via revolucionária.
A busca de uma melhoria das condições de vida, através de uma destruição da ordem
civil, indicaria uma patente ignorância das leis que determinam a prosperidade ou não dos
agregados humanos. O erro, segundo Malthus, nascia ao atrelar-se a origem da miséria, e de
todos os vícios da vida civil, às instituições humanas. Não há como evitar o colapso da
sociedade na medida em que a velocidade do crescimento populacional ultrapassa, em muito, a
velocidade da obtenção de alimento.
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O descompasso somente é compensado, impedido o aumento vertiginoso da população,
a partir da concorrência de fatores limitantes. Analisando estes rudimentos do pensamento
malthusiano, somos levados a concluir que a pobreza de grande parte das populações humanas
tem sua gênese no mau comportamento destas populações.
Por reproduzirem-se de maneira descontrolada, concorrem elas mesmas para o aumento
de seu grau de miserabilidade. Afirma Malthus que:
a pobreza dependente deve continuar sendo uma ignomínia, por mais duro que
isso possa parecer em termos individuais. (...) Se os homens são levados a
casar em vista da perspectiva da provisão paroquial, com pouca ou nenhuma
possibilidade de manter com independência suas famílias, eles não somente
são injustamente induzidos a trazer infelicidade e dependência a si próprios e
a seus filhos, mas são levados sem o saber a prejudicar a todos da mesma
classe que eles. Um trabalhador que casa sem estar em condições de sustentar
uma família pode, em alguns aspectos, ser considerado um inimigo de todos
os seus companheiros trabalhadores. (Ibid. p. 300).

Reconhecida a impossibilidade de um equilíbrio entre a produção e o crescimento
populacional, conclui Malthus que tal “lei natural” somente pode ter sido instituída por Deus. A
impossibilidade da superação dos obstáculos impostos por este descompasso entre produção e
população seria, na verdade, um dos meios utilizados por Deus para humanizar o coração
levando-o a fiar-se nas virtudes cristãs do amor ao próximo e da caridade. Ou, como afirma
Malthus:
As atribulações e os sofrimentos da vida formam uma outra categoria de
estímulos que parece ser necessária, por uma peculiar seqüência de efeitos,
para enternecer e humanizar o coração, para despertar a solidariedade social,
criar todas as virtudes cristãs e dar um objetivo ao amplo esforço da caridade.
A tendência geral de uma marcha constante de prosperidade é mais para
corromper do que para elevar o caráter. O coração que nunca conheceu a
desgraça raramente terá sensibilidade para compreender as dores e os
prazeres, as necessidades e os desejos de seus companheiros. Raramente será
tomado por aquele zelo do amor fraternal, aquelas afeições bondosas e
amigáveis que dignificam o caráter humano mais até do que a posse dos mais
elevados talentos. (...) Tanto a razão como a experiência parecem nos indicar
que a infinita variedade da natureza (e a variedade não pode existir sem os
elementos inferiores, as imperfeições aparentes) é admiravelmente adaptada
para promover o elevado propósito da criação e gerar o maior bem possível.
(Ibid, p. 379 -380).

Ao tomarmos essas posições diametralmente opostas, díspares, no sentido lato que esta
palavra pode ter, tentamos somente alertar o leitor de que entre esses dois opostos perfila-se,
lado a lado, uma infinidade de matizes que pretende dar conta dos problemas prementes ligados
ao trabalho no que tange à relação entre este e o capital. Tomando a princípio como hipótese
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aceitável a máxima de que a virtude está no centro, pretendemos nos ocupar em nosso trabalho
com as soluções ‘contratualistas’ que, como a paradigmática ‘teoria do contrato social’ de
Rousseau, pretendem dar cabo das dissensões que envolvam os atores sociais, no nosso caso, no
que tange às relações entre capital e trabalho na educação superior privada brasileira, relação
que tradicionalmente os opõe, numa espécie de antagonismo insolúvel entre os dois polos
acima descritos. No caso paradigmático de Rousseau, um dos impasses a serem enfrentados
reside na possibilidade da regressão ao infinito. Analisando a letra do pensador genebrino
podemos inferir que a gênese do pacto, do consenso, pressupõe a existência de um pacto
anterior. Este problema, solúvel a partir do conceito de mediação, sobretudo trabalhado por
Hegel, mostrava-se incontornável para o instrumental teórico próprio ao pensamento de
Rousseau. Na obra ‘Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo’, Jean Starobisk nos
fala desta ‘limitação’ do pensamento rousseauista:
A sociedade é coletivamente negação da natureza; Jean-Jacques será solitária
e individualmente negação da sociedade. Eis-nos remetidos das teorias
históricas de Rousseau ao indivíduo Jean-Jacques; da análise especulativa da
evolução humana aos problemas internos de uma existência. Passagem ilógica
de uma categoria a outra, de uma tentativa de saber objetivo à experiência
subjetiva; e, no entanto, nada poderia ser mais logicamente encadeado,
segundo essa lógica moral que pretende o acordo dos atos e das palavras.
(STAROBINSKI: 1991, p. 49).

Para que possamos dar cabo desta possibilidade de regressão ao infinito que faz
Rousseau saltar constantemente do plano da ontologia para o plano da história e vice versa, e,
para que possamos, ao mesmo tempo, atualizar o enfoque ‘contratualista’ que pretendemos dar
à possível solução dos impasses presentes em nosso objeto de estudo, iremos à obra do
pensador contemporâneo, John Rawls. Nossa intenção é a de tentar arrefecer uma espécie de
embate no interior das relações de trabalho presentes na Universidade Bandeirante de São
Paulo, instituição de ensino superior da qual fazemos parte desde o ano de 1993. Pretendemos,
a partir da análise de um banco de entrevistas realizadas com parte de seu corpo docente ligado
ao curso de Pedagogia, compreender se a maneira de ‘gerenciar’ o trabalho realizado por ele
pode representar um dos entraves que impedem o desenvolvimento pleno do objetivo a que se
pretende a Instituição, justamente por afastar-se da possibilidade de uma solução via consenso.
Informações referentes a ela, coletadas a partir dos órgãos de imprensa e dos sistemas de
controle governamental, servirão como uma base de dados, complementar, para a compreensão
das nuances que pretendemos analisar de nosso objeto de pesquisa. Salientamos ainda que, a
partir do instrumental teórico de Rawls, visaremos um ponto de equilíbrio que possa nos
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garantir uma compreensão mais clara dos contornos dos confrontos presentes no interior de
nosso objeto de estudo, confrontos estes que vem prejudicando toda comunidade envolvida por
ele, como veremos, por exemplo, a partir da análise dos escores alcançados pela Instituição nos
diversos processos de avaliação realizados pelos órgãos governamentais de controle. Para
Rawls: ‘A justiça é a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade o é dos sistemas
de pensamento. Embora elegante e econômica, uma teoria deve ser rejeitada ou revisada se não
é verdadeira, da mesma forma leis e instituições, por mais eficientes e bem organizadas que
sejam, devem ser reformadas ou abolidas se são injustas’ (RAWLS, 2002, p. 3 e 4). Tal
concepção de justiça deve partir da consideração de três pressupostos em nossa sociedade atual,
segundo o autor:
1) Escassez moderada de recursos: A totalidade dos recursos a serem distribuídos é menor do
que a demanda. Há um conflito permanente entre a escassez limitada dos recursos e o desejo
ilimitado de posses.
2) Reconhecimento do fato do pluralismo. Há um desacordo profundo entre as concepções de
bem entre os indivíduos que compõem uma sociedade moderna.
3) Tolerância em meio à diversidade. Não se faz uma filosofia política séria se não se parte da
dignidade da vida humana. O uso livre da racionalidade do indivíduo cria modos e estilos de
vida na diversidade. Reconhecimento de todos os membros da sociedade como indivíduos
racionais (capazes de escolherem meios e fins) e razoáveis (capazes de perceber que certos fins
não são os melhores), ou seja, indivíduos capazes de formular a concepção do bem e de
desenvolver o senso de justiça.
Segundo o autor, sua teoria da justiça como equidade representaria o ‘ponto alto’ da
tradição contratualista encabeçada por Kant e Rousseau. Como já alertamos nos movimentos
imediatamente anteriores de nossa argumentação, a tradição rousseaista sofre do problema da
regressão ao infinito. Para contornar esta espécie de mal congênito, Rawls terá de acrescentar a
esta tradição duas construções teóricas, denominadas por ele, Posição Original e Véu da
Ignorância, na intenção de evitá-lo. Tomemos como primeira aproximação uma passagem de
uma de suas obras na qual considera essas duas construções, ao aproximar-se do pensamento de
kant. Segundo Rawls:
Em primeiro lugar, ele começa com a ideia de que os princípios morais são
objeto de uma escolha racional...Kant supõe que essa legislação moral deve
ser acatada em determinadas condições que caracterizam os homens como
seres racionais, iguais e livres...Kant acreditava, julgo eu, que uma pessoa age
de modo autônomo quando os princípios de suas ações são escolhidos por ela
como a expressão mais adequada possível de sua natureza de ser racional
igual e livre. Os princípios que norteiam suas ações não são adotados por
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causa de sua posição social ou de seus dotes naturais, ou em vista do tipo
particular de sociedade em que ela vive ou das coisas específicas que venha a
querer. Agir com base em tais princípios é agir de modo heterônomo. Ora, o
véu da ignorância priva as pessoas que ocupam a posição original do
conhecimento que as capacitaria a escolher princípios heterônomos. As partes
chegam às suas escolhas em conjunto, na condição de pessoas racionais iguais
e livres, sabendo apenas da existência daquelas circunstâncias que originam a
necessidade de princípios de justiça. (RAWLS, 2002, p. 276). (Grifo Nosso)

Dessa forma, o nó górdio a ser desatado é o do reconhecimento do pluralismo. No caso
específico de nosso objeto de estudo, como supracitado, temos que, num primeiro momento,
procurar estabelecer de que maneira tais pressupostos relacionam-se com as questões referentes
aos problemas do vínculo capital-trabalho, em nosso particular estudo de caso. Partindo da tese
central da obra de Rawls de que não é possível encontrar os princípios capazes de ordenar a
estrutura básica de uma sociedade a não ser quando os procuramos no quadro de uma situação
específica, submetida às condições restritas de modo que os indivíduos não possuam
informações sobre sua situação particular, tomaremos este norte apontado por ele seguindo de
perto todas as suas considerações específicas. Segundo Rawls, para satisfazer a este
pressuposto postula-se a presença de três elementos fundamentais a qualquer teoria política da
justiça, quais sejam: Objeto (estrutura básica), o Método (posição original) e o conteúdo
(concepção política da justiça). No que tange ao primeiro, a teoria da justiça tem como foco
aquelas instituições que determinam direitos e deveres do cidadão, repartindo de maneira
equânime os bônus e os ônus de nossa vida em sociedade. Quanto ao segundo, pressupõe uma
nova forma de contrato social baseado no conceito de ‘posição original’. Tal conceito, que vem
tomar o lugar do ‘Estado de Natureza’ nas Teorias Clássicas da Justiça pressupõe um outro,
qual seja, o de ‘Véu de Ignorância’, isto é, na posição original (que impede a regressão ao
infinito presente no contrato proposto por Rousseau) os participantes decidem os princípios de
organização básica da sociedade segundo uma série de restrições. Segundo Rawls:

A idéia da posição original é estabelecer um processo equitativo de modo que
quaisquer princípios aceitos sejam justos. O objetivo é usar a noção de justiça
procedimental pura como fundamento da teoria. De algum modo, devemos
anular os efeitos das contingências específicas que colocam os homens em
posições de disputa, tentando-os a explorar as circunstâncias naturais e sociais
em seu próprio benefício. Com esse propósito, assumo que as partes se situam
atrás de um véu de ignorância. Elas não sabem como as várias alternativas
irão afetar o seu caso particular, e são obrigadas a avaliar os princípios
unicamente com base nas considerações gerais. (RAWLS, 2002, p. 146 e
147).

Por trás do véu as partes contratantes podem decidir baseadas unicamente nos princípios
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para uma teoria da justiça como equidade, quais sejam:
1) Igual liberdade para todos (direitos de expressão, pensamentos, reunião etc).
2) As desigualdades econômico-sociais devem ser distribuídas de forma a garantir maiores
benefícios aos menos favorecidos, vinculando este pressuposto à uma justa igualdade de
oportunidades.
Alicerçados nessa teoria ‘contratualista’, faremos um estudo de caso no qual as relações
entre capital-trabalho passam ao longe de tal mediação proposta por Rawls.
Propomos como percurso uma análise dos pilares da chamada teoria econômica clássica
e da tradição contratualista esboçada por Rousseau, para, a partir da análise de suas limitações,
tentarmos encontrar possíveis saídas para os impasses que pretendemos salientar a partir do
pensamento de J. Rawls e de sua particular concepção de justiça. Tal concepção nos servirá de
alicerce para compreendermos os problemas a serem enfrentados pelos professores da
instituição que, a nosso ver, tem enfrentado o rebaixamento de suas possibilidades de ação
como docentes na medida em que seu fazer cotidiano tem sido controlado por uma espécie de
gerência científica de produção que finda por impedi-los de realizar a contento o seu mister,
seguindo na direção contrária de uma saída consensual. Queremos verificar de que maneira esse
controle vem prejudicando ou não as relações professor/aluno e a de ambos com a produção de
conhecimento.
Para tanto retornaremos ao pensamento de Ford para compreendermos sua particular
concepção de produção e de como esta nos parece estar presente na gestão do conhecimento
proposta pela Instituição de ensino em análise, caminhando no sentido contrário de uma saída
consensual. Através de entrevistas a serem realizadas com parte do corpo docente do curso de
Pedagogia oferecido pela instituição pretendemos verificar, ainda, se os escores alcançados
pela Instituição nos exames de análise da qualidade dos cursos, propostos pelo Governo
Federal, possuem alguma relação com este controle sobre o seu trabalho cotidiano que afasta as
partes envolvidas em polos opostos de atuação.
Neste ponto, podemos retomar o núcleo de nossa discussão, de nossa tese, que analisa
uma Instituição de Ensino Superior cuja gestão segue na direção contrária ao paradigma do
consenso, qual seja: a união entre a Universidade e Mercado; através da análise sociológica do
que vem ocorrendo em uma Instituição Superior de Ensino (UNIBAN- Universidade
Bandeirante de São Paulo), que, a nosso ver, representa, no âmbito educacional superior, uma
espécie de renascimento dos postulados de Ford e Taylor no que tange à tentativa de controlar
seu ‘sistema de produção’, impedindo qualquer tipo de ação efetiva da comunidade acadêmica
para sanar seus problemas internos a partir de uma solução consensual que envolva todos os
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atores participantes. Para uma compreensão mais precisa do citado renascimento, de como ele
se deu, bem como das suas consequências futuras, necessitamos voltar à letra desses autores,
para que, num próximo passo, possamos indicar ponto a ponto as tangências entre a atual gestão
universitária, do capital e do conhecimento, neste caso particular, e as questões de
gerenciamento da produção propostas por esses autores (Ford e Taylor). Partiremos da obra de
Ford na medida em que:
o fordismo caracteriza o que poderíamos chamar de socialização da proposta
de Taylor, pois, enquanto este procurava administrar a forma de execução de
cada trabalho individual, o fordismo realiza isso de forma coletiva, ou seja, a
administração pelo capital da forma de execução das tarefas individuais se dá
de uma forma coletiva, pela via da esteira. (MORAES NETO, 1991: 36).

Porém, neste caso estamos saltando etapas. A concepção administrativa coletiva que
fixa o trabalhador em seu lugar e faz girar a linha de montagem, espécie de revolução
copernicana da produção, representa o telos do pensamento de Ford. Telos este que devemos
alcançar através do desenvolvimento de sua argumentação. Sigamos, então, o autor,
primeiramente, a partir de seu texto, Minha Vida e Minha Obra, espécie de autobiografia, onde
se delineia o caminho percorrido até a concepção de seu modelo T. Neste texto, a narrativa de
sua trajetória pessoal mistura-se com suas concepções particulares acerca do homem, do mundo
do trabalho e da relação entre ambos no cerne da história da produção de seus automóveis;
histórico que, circunscrevendo paulatinamente o alcance de seus postulados, indica, por fim, a
nosso ver, o horizonte mesmo das suas limitações. Na abertura desta obra encontramos o objeto
de sua fé que, posteriormente, reconheceremos como o núcleo mesmo das limitações
supracitadas de suas aspirações:
A lei natural é a lei do trabalho e só por meio do trabalho honesto há felicidade
e prosperidade. Da tentativa de furtar-se a estes princípios é que os males
humanos defluem. Não há sugestões que me impeçam de aceitá-los como
princípios naturais. A lei do trabalho é ditada pela natureza e é um dogma que
devemos trabalhar. (FORD: 1967, p. 12).

Durante algumas páginas, no mesmo texto em análise, Ford explicita o seu percurso até
atingir seu modelo ideal de carro, o modelo T. O encontro deste representa para Ford o ápice de
um longo percurso na busca de um modelo leve, seguro e de peças intercambiáveis que
permitam que o carro produzido nunca perca seu valor. O encontro deste paradigma é descrito
por Ford nos seguintes termos:
O modelo T foi o meu eleito. Primava pela simplicidade. Compunha-se de
quatro partes orgânicas: o motor, a armação e os eixos. Todas elas de fácil
reparação ou substituição, não exigindo para isso nenhuma habilidade
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especial. A possibilidade de construir todas as peças tão baratas e
simplificadas que afastassem o receio das reparações manuais dispendiosas,
pareceu-me evidente. Estas peças deviam ser tão baratas que mais valeria
comprá-las novas do que reparar as velhas. E tais peças poderiam existir em
qualquer armazém, ao lado dos pregos e parafusos. Além disso, eu timbrava
em conseguir um carro tão simples que todo mundo lhe pudesse compreender
o funcionamento. A simplicidade produz duas consequências forçadas de
alcance universal. Quanto mais um artigo é simples e fácil de fabricar, mais
barato pode ser vendido e mais se vende. (FORD: 1967, p.58).

Novamente, o que leva Ford a conceber seu modelo T, surgido no mercado entre 1908 e
1909 como um produto de excelência, é a questão do preço e da possibilidade da aceleração do
processo produtivo, resultante da simplicidade do produto standard. Quanto à questão do
preço, Ford afirma que, após atingir a marca de 18.664 carros vendidos, opta por reduzir, entre
os anos 1910 e 1911, o preço dos carros de 950 para 780 dólares. E, espantosamente, afirma
Ford, comparando-se os anos de 1908 e 1911, o aumento da produção de 6000 para 35000
deu-se através de um aumento pífio da mão-de-obra se comparado ao incremento do volume de
produção, passando de 1908 para 4110 operários.
E, diferentemente da maioria dos empresários, Ford reconhece seu negócio como uma
‘obra coletiva’ e, portanto, reconhece também que o incremento da produção representa um
ganho que deve ser distribuído; vamos ver mais adiante como se dá esta distribuição com todos
aqueles que concorreram para a realização desse sucesso. Ford começa então a perceber que ao
fixar o trabalhador em seu lugar, fazendo girar a produção através da esteira, uma economia
substancial de tempo pode ser alcançada. É justamente neste ponto que buscamos o contato
entre a produção fordista e a distribuição dos conteúdos a serem ministrados pelos professores
proposta pela instituição em estudo, representando um controle sobre o processo de trabalho do
professor, sobre o seu mister, seguindo na direção oposta do caminho apontado por Rawls,
embasado no paradigma do consenso.
O que objetivamos verificar, entre outras questões, é se este controle afeta, de maneira
considerável, a formação de seus alunos. Se tal controle pode ser um dos responsáveis pelo mau
desempenho de seus alunos nas avaliações realizadas pelos órgãos de controle governamentais,
e, sobretudo, se as posições apontadas por Rawls podem minimizar este desempenho pífio de
seu alunado indicado caminhos para que a comunidade acadêmica como um todo colha
resultados mais alvissareiros.
Tomemos por enquanto uma pequena descrição deste controle que será por nós
esmiuçado no corpo desta tese. No início do ano, os professores de cada matéria reúnem-se, e,
após discutirem a posição de sua matéria no interior do curso, redigem um resumo do ‘conteúdo
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programático’ que deverá ser rigorosamente seguido, aula a aula, desconsiderando-se as
diferenças ligadas ao alunado e as diferenças regionais representadas pela localização de seus
diferentes campi universitários. Tal conteúdo é composto por uma descrição dos tópicos a
serem contemplados aula/aula. Ao fim de cada semestre, a Instituição escolhe – a partir de um
critério desconhecido pelos docentes - uma das avaliações que foi registrada em seu Banco de
Dados.
Como professor dessa Instituição desde 1993, temos presenciado um processo crescente
de padronização que visa retirar das mãos do professor as rédeas de seu ofício. Por considerar
que o fracasso de seus alunos nos exames avaliativos propostos pelos órgãos a que compete o
controle do nível de excelência dos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior, tais
como, exame da OAB, Provão, ENADE, etc, pode estar ligado ao trabalho de seus professores,
a Instituição prima pela tentativa de controle dos instrumentos de avaliação que compõem seu
processo de ensino/aprendizagem e pelo controle do planejamento dos conteúdos curriculares.
Postulamos que tal construção do conteúdo programático e esta forma de avaliação
intenta retomar, no domínio das relações de trabalho educacional, o modelo fordista de
produção, abandonado há muito pelas grandes empresas atuais, com o agravante de não
oferecer, como anunciava Ford, um ‘produto’ de qualidade. No entanto, nossa intenção não é a
de rechaçar a instituição à qual pertencemos há quase vinte anos. Reconhecemos as limitações
que lhe são impostas, quando sabemos que lhe resta, por espólio, um alunado resultante de um
sistema escolar falido, como mostraremos a partir de um pequeno histórico da gênese de nossas
instituições de ensino atuais, principalmente a partir dos acordos MEC-USAID, selados durante
o período de vigência dos atores que compuseram o Governo Federal após o ‘golpe militar’ de
1964. Porém, também reconhecemos a necessidade de levarmos em conta a responsabilidade de
todos aqueles que compõem o corpo de atores envolvidos em tal instituição de ensino pelo
quadro atual de descalabro, que pode ser reconhecido pelos escores alcançados pela instituição
em análise nos diversos exames de avaliação de seu alunado.
Na intenção de encontrar um norte promissor para os impasses até aqui descritos,
postulamos que a teoria ‘contratualista’ proposta por Rawls pode representar um instrumento
importante se quisermos alçar a Instituição aos patamares de excelência que devem ser o ponto
de chegada a ser buscado por qualquer Universidade que se digne alcunhar este título. A análise
da visão de onze de seus professores (cinco em exercício e seis já desligados de seu quadro de
funcionários) do curso de Pedagogia nos servirá de estofo empírico para que possamos
viabilizar nossa análise sociológica no estudo de caso em questão.
Em nosso estudo de caso, visamos demonstrar também que os pressupostos do
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fordismo, abandonados pelas empresas de ponta, renascem estranhamente nos domínios da
educação, impedindo qualquer tentativa de solução consensual no que tange à má formação de
seu alunado. No caso em análise, tal renascimento se torna patente a partir da análise dos
conteúdos curriculares, cuja forma visa um controle rígido da velocidade do desenvolvimento
dos conteúdos, independentemente dos diferentes discentes aos quais se dirigem. No afã de
controlar tal desenvolvimento, a Instituição em estudo cria mecanismos de controle do trabalho
docente. Em algumas universidades atuais o corte do custo cai exatamente sobre o professor.
A passagem para o regime de cooperativa, a ampliação do tempo de cada aula, a
consequente redução em seu número por período e, ainda, a ampliação da carga de trabalho dos
professores com tarefas não remuneradas antes destinadas à secretaria, sem um proporcional
aumento do valor da hora/aula paga ao docente, representam uma arbitrariedade que nem o
próprio Ford autorizaria. Reconhecemos, assim, que o ressurgimento desses postulados no
interior da universidade reveste-se de um caráter ainda mais perverso.
Em contrapartida, parte de suas posições foram atendidas. No que tange à sua visão
acerca do papel do Estado, suas reivindicações foram plenamente atingidas. Ao preconizar a
existência de uma espécie de menor ingerência do Estado, que só é chamado novamente como
um ator importante durante a grande depressão que se segue à quebra da bolsa de Nova Iorque,
Ford anunciava uma das prerrogativas centrais para o desenvolvimento da produção
globalizada, apontando o erro dos ideólogos:
Erram os socialistas ao afirmar que inevitavelmente a indústria esmagará o
operário. Pelo contrário, a indústria moderna tende a melhorar a situação do
operário e do mundo. O que nos falta é um conhecimento suficiente da
organização metódica. Melhores resultados podem e devem vir da iniciativa
individual e da inteligência de uma avisada direção. O governo, visto que é
essencialmente negativo, não pode favorecer de modo eficaz um programa
realmente construtor. Pode apenas dar um auxílio indireto, aplainando o
caminho, removendo os obstáculos e deixando de ser o peso morto para a
comunidade. (FORD: 1967, p.133) (Grifo Nosso).

A partir das afirmações acima, pretendemos analisar de que maneira a universidade em
questão busca controlar a ação de seus professores, partindo do pressuposto de que o controle
sobre o ritmo e o conteúdo das aulas possa reverter numa padronização dos seus serviços e de
seus “produtos finais”, fazendo com que seus índices de avaliação sofram um incremento
considerável a partir de um “baixo custo de produção”. Como sabemos, o controle do fordismo
sobre os trabalhadores dá-se, sobretudo, a partir da introdução da esteira de produção.
Ao atrelar o trabalhador à uma posição fixa fazendo girar a produção, esta espécie de
revolução copernicana agiliza o processo, minimizando os custos. Ainda, nos atendo aos
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pontos de vista de Ford, o conteúdo do trabalho deveria ser determinado por uma gerência
científica que, veremos mais adiante, passa a ser gestada no interior da instituição em análise.
Antes, porém, de analisarmos esta espécie de produto final, veremos, por meio de uma análise
histórica, que foi devido ao abandono por parte do poder público de sua prerrogativa de
fiscalizar a expansão desenfreada do ensino superior no Brasil, principalmente nas décadas de
70/80 do século passado, que chegamos ao quadro de atual.
Para uma primeira aproximação, que desvele a que quadro nos referimos, tomemos
alguns dados que delineiam parte de seus contornos. Em manchete de primeira página do
caderno cotidiano do Jornal Folha de São Paulo, de 1/09/09, colhemos a informação de que 337
mil universitários estariam cursando escolas ruins. Tal afirmação baseava-se em informações
fornecidas pelos próprios órgãos de controle governamental de que, em 2008, 36% das escolas
(Universidades, Faculdades e Centros Universitários) estavam inadequadas (588 no total),
contra 31% no ano anterior (454). Na data, isso representaria a matrícula de 737 mil
universitários em estabelecimentos reprovados (incremento de 25% a mais que no ano anterior)
a partir de dados em levantamento feito pelo órgão de imprensa a partir do último censo
universitário.
Para que tivéssemos a ordem de grandeza do problema, o jornal afirmava que o número
era superior, à época, à soma de todos os universitários do Rio de Janeiro (490 mil) e de Santa
Catarina (202 mil). Tal radiografia de nosso sistema superior de ensino seria o resultado de
análise feita pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) com base no IGC (Índice Geral de
Cursos) aplicado às instituições de ensino que varia de 0 a 500; nota essa que leva em conta o
Enade (Exame Nacional de desempenho de estudantes), a opinião dos alunos, a estrutura da
instituição e o corpo docente (titulação). A partir do escore atingido pela instituição, esta
passaria a figurar em faixas que variariam de 1 a 5. Notas 1 e 2 indicariam que a instituição seria
ruim. O ICG, divulgado anualmente desde 2008, integraria o Sinaes (Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior), sendo levantado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).
Na reportagem em destaque, a Universidade Bandeirante de São Paulo, objeto de nosso
estudo, ocupava a penúltima posição (Centésima quinquagésima nona) da faixa 3 (de 195 a 294
pontos). Da análise dos dados o Jornal extraía as seguintes conclusões: 1) De 2007 a 2008, o
total de instituições com notas ruins (1 e 2) aumentou e ampliou-se em 184 mil os alunos nessas
escolas; 2) 39% das escolas que obtiveram nota abaixo de 3 são particulares; 4) 52% das
instituições de ensino superior federais foram bem avaliadas (notas 4 e 5); 5) As 7 maiores
notas do país foram obtidas por faculdades pequenas que possuem até 3 cursos.
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Quanto à assertiva de número 5, destaca a reportagem que a escola de administração da
FGV-Rio, primeira colocada do ranking, possui todos os professores de tempo integral com
titulação de doutor. Segundo o diretor da instituição, na Ebape (Escola Brasileira de
Administração Pública e de Empresas da FGV-Rio), somente 50 alunos ingressam a cada
semestre, pagando uma mensalidade, à época, próxima de R$ 1500,00 (Hum mil e quinhentos
Reais). No que tange à questão da importância da titulação do corpo docente como um dos
motivadores que teriam alavancado os índices alcançados pelas instituições de ensino superior,
reportagem da revista ÉPOCA, datada de 7/09/2009, que tem como título: ‘A CHAVE É O
PROFESSOR’, levanta a hipótese de que a avaliação feita pelo MEC permitiria traçar o perfil
dos cursos deficientes e que esses, entre outras características, teriam menos mestres e doutores.
No interior da reportagem, em um depoimento transcrito, o reitor da Uniban, Heitor
Pinto Filho, afirma ter em seu quadro funcional 2300 professores, das quais 34% com
dedicação exclusiva. No entanto, dados do Enade de 2008, segundo a reportagem, indicavam
que nenhum dos 20 cursos avaliados cumpria o mínimo de professores de dedicação exclusiva.
Entre outros dados, salientava que, no curso de matemática da capital apenas 3% dos
professores enquadravam-se nesse regime.
Não bastasse esse desencontro em relação aos dados, no corpo da entrevista o reitor
chega a afirmar que: ‘Contratar professor doutor com dedicação exclusiva, com o orçamento
das federais, eu também faço. Mas, para atender pessoas de menor condição financeira,
precisamos abrir cursos com custo mais baixo.’ (Revista Época, Ed. Globo – Número 590 - pág.
101), o que nos leva a concluir que, segundo essa lógica, a expansão do ensino superior teria
como condição necessária o rebaixamento da qualidade dos cursos. Os gráficos demonstraram
esta co-relação entre formação dos professores e regime de trabalho com o desempenho dos
alunos concluintes. (Vide Anexo 1).
Este panorama inicial nos serve de exemplo do quadro de abandono a que nos
referíamos acima. No que tange ao nosso objeto de estudo, tentaremos mostrar que, no caso
particular da Instituição de Ensino Superior em questão, tal abandono do poder público em
fiscalizar efetivamente seu sistema de educação superior está resultando em consequências
desastrosas para seu corpo docente e discente, e também para o mantenedor, na medida em que
sua posição no mercado educacional parece hoje estar ameaçada constantemente pelos seus
mandos e desmandos.
Todos os trabalhos analisados por nós durante a elaboração desta tese, reconheciam a
existência de uma espécie de ‘confronto’ entre os professores e as instituições para as quais
prestam serviço. Suas análises limitavam-se ao reconhecimento deste confronto, ou, numa
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outra vertente, postulavam que a solução do problema pertenceria à esfera de estudo das
relações de lutas de classes ou do estabelecimento da necessidade, no mundo atual, do esposar
de ideais de cunho liberal para a sobrevivência do empreendedor sob a égide das leis de
mercado. No nosso modo de abordar a questão reconhecemos certa limitação nos dois tipos de
abordagem. No primeiro caso a limitação é óbvia.
O reconhecimento da existência do conflito em si não soluciona a questão central de
como conseguir contornar os problemas ligados ao fenômeno em estudo e isso finda por afetar
a formação do alunado, como reconhecemos na análise inicial dos dados oficiais resultante dos
controles governamentais sobre a instituição. No segundo caso, o crescente conflito que
verificamos em nosso fazer pedagógico cotidiano não podia ser considerado mais como
resultante de casos isolados de desvios no mundo do trabalho, fruto da ganância de uns poucos
empregadores. O capitalismo atual exige mudanças nas relações de trabalho. Reconhecemos
esta necessidade. E é a partir deste reconhecimento que postulamos a análise de uma nova
abordagem teórica que permita solucionar, senão totalmente, pelo menos em parte os
confrontos gerados por este tipo de transição que vem se impondo de maneira desenfreada no
universo das instituições particulares de ensino.
O que justifica a presente pesquisa, entre outros motivos, é a preocupação de que grande
parte dos alunos desta Instituição tem como única possibilidade de entrada no mercado de
trabalho a obtenção do título de nível superior. Tal reconhecimento ainda deve ser acrescido do
agravante de que uma parte substancial desses alunos recebe verba pública através de
programas de incentivos dos governos federal e estadual, para concretizar seu sonho de
obtenção de um título universitário. O que temos visto como docente é que tal modelo de gestão
do conhecimento, que impede soluções consensuais que envolvam toda a comunidade
acadêmica, tem formado um contingente de alunos despreparados para os atuais desafios que
permeiam a denominada sociedade do conhecimento. Tal percepção é ratificada pelos índices
oficiais que desnudam o quadro de desamparo a que ficam entregues os egressos da instituição.
Numa espécie de ‘terceira via’, buscamos nos postulados ‘contratualistas’ de John
Rawls uma saída para o impasse que seja, como é mister que ocorra no capitalismo, resultante
de um acordo entre as partes envolvidas no conflito, quais sejam, alunos, professores e
empregador. O instrumental teórico de Rawls, desenvolvido em sua particular ‘Teoria da
Justiça’, a partir das definições de ‘Posição Original’ e ‘Véu da Ignorância’, parece-nos
satisfazer as condições para o diálogo que, pelo menos em parte, enfrente os impasses a serem
superados pela comunidade acadêmica em questão. Tal instrumental permite-nos, ainda, como
já afirmamos anteriormente, superar o problema da regressão ao infinito que rondava as

27

primeiras postulações ‘contratualistas’ de organização das sociedades humanas.
Complementando esta nossa opção pela saída via consenso pretendemos demonstrar
ainda que a desconsideração, por parte do empregador, das novas visões acerca das relações de
trabalho que procuram levar em conta o bem-estar do empregado, visões estas trabalhadas entre
outros por Elton Mayo, Arggyris, Vroom, Myers e Blauner, podem ter sido também
responsáveis por parte da culpa de sua derrocada até a venda da Universidade para outro
‘investidor’.
Para que possamos enfrentar as questões que norteiam esta pesquisa, pretendemos, com
já afirmamos, realizar entrevistas com o corpo docente da instituição, tanto com professores na
ativa, como com professores já desligados; entrevistas enviadas, por correio eletrônico,
baseadas na estrutura abaixo e composta pelo conjunto de questões a seguir.
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Questionário
1ª Parte – Formação
Gênero, Idade, Formação Acadêmica, Tempo de Profissão, Tempo na Instituição.
Matérias que Ministra/ Ministrou.
2ª Parte – Experiência específica como docente da Instituição

1) Comente a sua experiência como docente da Instituição (alunos por sala / os aspectos
gerais: positivos e negativos / considera que os alunos obtiveram um ganho aceitável de
aprendizado ao final do curso, etc.).

2) Comente o que você acha sobre a qualidade dos cursos oferecidos.

3) Com relação ao Planejamento Institucional que define quais os conteúdos a serem
trabalhados aula-a-aula, responda:
a) Você considera esse modelo satisfatório? Justifique.
b) Quais as implicações positivas e/ou negativas de tal modelo no que tange à aprendizagem do
aluno?

4) Relate como você planeja suas aulas e como compatibiliza seu planejamento particular e o
planejamento a ser seguido, em todos os campi da instituição, disponíveis na Intranet?

5) De que maneira este norte proposto pela instituição influencia seu trabalho cotidiano, nas
diversas classes dos diversos campi em que você ministra as mesmas aulas?

6) Descreva o processo avaliativo proposto pela instituição e sua relação com o currículo
pré-estabelecido?
3ª Parte – Relação Professor/ Corpo Discente.
7) Sobre sua impressão do corpo discente, responda:
a) Em quantas unidades você leciona?
b) Você vê diferença entre os alunos dos diferentes campi? Comente sua resposta.
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c) As matérias que você leciona estão distribuídas em quais anos do curso de Pedagogia?
d) Caso lecione matérias de diferentes anos do curso de Pedagogia, sente que o aluno, ao
término do curso, teve um aumento significativo de seu conhecimento acerca das questões
pedagógicas em geral?

8) Acerca do curso de Pedagogia, comente;
a) Quais são, em sua opinião, os diferenciais do curso. Como esses diferenciais devem
influenciar o aluno ingressante em sua formação?
b) Qual você considera o objetivo principal a ser atingido pelo formando para que exerça de
maneira satisfatória sua profissão?
c) Você acredita que o modelo de Planejamento da Instituição em análise contempla os
pré-requisitos aventados no item a? Justifique.
d) Quais as características fundamentais, em sua opinião, que devem ser contempladas para o
exercício profissional da/o futuro pedagoga/o?

Após analisarmos o conjunto das entrevistas pretendemos verificar: Qual o grau de
consciência do professorado acerca do controle exercido pela instituição sobre o seu mister? De
que maneira este controle fordista está vinculado ao mau desempenho dos alunos do curso de
pedagogia da instituição, frente aos diversos exames governamentais? Qual a contribuição que
a tradição contratualista de Rawls pode oferecer para tentar contornar os problemas que
passaremos a conhecer, de maneira mais clara, a partir de nossa pesquisa?
Finalmente podemos afirmar que visamos com esta tese apontar um possível norte que
indique uma certa saída para os impasses a serem enfrentados pela instituição em estudo, a
partir do conceito de justiça como equidade apresentado por John Rawls. Nossas intenções são
de tornar claras as características internas do controle exercido pela instituição, como um dos
possíveis responsáveis pelo seu fracasso em realizar sua meta de oferecer cursos superiores de
excelência, verificar se tal controle é percebido pelos seus professores como um entrave que
impede o exercício efetivo de seu trabalho, e, por fim, se uma saída consensual poderia
representar uma possibilidade de enfrentamento dos problemas presentes na gestão de
conhecimento apresentada pela Universidade.
Buscaremos, como já afirmamos acima, a partir de uma base empírica composta por
entrevistas realizadas com uma amostra dos docentes do curso de Pedagogia, verificar se tal
controle é percebido pelos professores como um dos fatores responsáveis pelo fracasso de
grande parte do alunado quando tem de enfrentar as avaliações oficiais, devendo ser substituído
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por uma gestão do conhecimento construída por toda a comunidade acadêmica, baseada nos
pressupostos contratualistas esboçados na obra de J. Rawls.
Como hipótese auxiliar, temos a indicação de que está ressurgindo, no interior de
algumas instituições superiores de ensino, o modelo de produção fordista como proposta dos
empregadores para contornar o problema dos resultados alcançados por seus alunos nas
avaliações realizadas pelos diversos órgãos de fiscalização. Na tentativa de controlar seus
negócios de maneira autocrática, como resposta aos resultados ruins alcançados pelo seu corpo
discente ao enfrentar os exames de verificação da qualidade dos cursos oferecidos, tal gestão
tem levado a graus cada vez maiores de eliminação da posição do corpo docente como um ator
importante na construção de uma Universidade que realmente represente uma instituição de
excelência.
Acreditamos que este controle repressivo imposto pelo empregador tem impedido o
funcionamento de algumas universidades como centros de excelência em ensino e pesquisa.
No caso particular estudado por nós a análise do planejamento curricular da
Universidade servirá de base para que possamos verificar a veracidade de nossa tese, tentando
mostrar as relações possíveis entre a concepção deste tipo de controle sobre o currículo e o
controle postulado por Ford com sua particular organização do processo produtivo. O paralelo
que visamos estabelecer entre a esteira presente no controle de produção fordista e o
planejamento dia-a-dia exigido pela Instituição em análise nos parece ser, em grande medida, o
responsável pelos escores alcançados pela Universidade, justamente por contrariar os
pressupostos contratualistas de Rawls. Retirando da mão do professor o controle sobre seu
trabalho, tal modelo de gestão impede que este exerça de maneira plena o magistério e
inviabiliza uma formação condizente com o grau de instrução que deve ser oferecido pelas
instituições deste nível de ensino.
Temos por hipótese central que uma possível saída para os impasses por nós apontados
passa por uma solução contratualista que vise colocar na mesa todos os ‘players’ envolvidos no
problema, no afã de, sob controles rígidos a serem resguardados por uma particular concepção
de justiça, encontrarem uma solução que reverta o quadro resultante de uma má formação dos
discentes egressos da instituição em análise. Para ratificá-la buscaremos nas posições de um
hegeliano de direita, o filósofo tardio da ‘Escola de Frankfurt’, John Rawls, as bases teóricas
que indicarão uma direção promissora para a superação dos impasses verificados a partir de
nossa base empírica de dados.
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A expansão do ensino superior no Brasil
Para que possamos compreender o surgimento do modelo de universidade que estamos
estudando, temos que compreender, antes de tudo, as condições históricas que permitiram seu
surgimento. Para tanto, propomos a elaboração de um percurso que ponha em foco dois
aspectos principais da expansão do setor de ensino superior no Brasil, quais sejam:
1) a evolução histórica do ensino superior no Brasil e, mais especificamente,
2) a expansão do ensino universitário particular após o golpe militar de 64.
Tal análise nos aponta, já num primeiro momento, duas características marcantes deste
nível de ensino no país; seu momento tardio de implantação e o desenvolvimento precoce (final
do século XIX) de um robusto sistema de educação superior privada paralelo ao sistema
público. No que tange à primeira característica, destacamos que nossas primeiras instituições de
ensino superior surgem em 1808 e nossa primeira Universidade somente durante a primeira
metade do século passado, mais precisamente no ano de 1930. Quanto à segunda, devemos
salientar um importante ponto de viragem, distanciando de modo sensível o número de
instituições de ensino superior privado em relação ao público, a partir dos anos imediatamente
anteriores ao golpe militar de 64. A característica segunda da evolução de nosso sistema de
ensino superior cria um problema suplementar para a organização desse nível de escolaridade,
problema enunciado por Eunice Durham em sua análise da expansão do ensino superior no
Brasil entre os anos 1808 e 2000, nos seguintes termos:
(...) além de instituições confessionais e de escolas superiores sem fins
lucrativos criadas por elites locais, proliferou, já a partir da década de 1960,
um outro tipo de estabelecimento: não-confessional, não-universitário e
organizado como empresa que, explícita ou disfarçadamente, tinha como
objeto principal a obtenção de lucro – tratava-se, portanto, de um negócio.
(DURHAM apud BROCK: 2005, p.198).

Tal reconhecimento do ensino superior como um negócio, no caso de nosso objeto de
estudo, torna-se claro quando tomamos, por exemplo, como uma primeira aproximação,
afirmações postadas em jornal, feitas pelo vice-reitor da Instituição Ellis Wayne Brown. (Vide
Anexo 2).
Tal pronunciamento não deixa dúvida. O vice-reitor chega a propor que sejam
subsidiadas com verbas públicas as instituições de ensino superior privadas. Tal consideração
já nos aponta para os contornos de nosso objeto de estudo que enfrentaremos com mais detalhes
no desenvolvimento desta tese. No entanto, neste momento, sigamos um pouco mais a autora na
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explanação de suas ideias.

Esta salienta, ainda, o surgimento relativamente recente deste tipo particular de ensino
superior (como negócio) entre os países em desenvolvimento. Tais instituições passam a ser
nominadas por ela, a partir de um termo cunhado por Roger L. Geiger em sua obra: ‘Private
Sectors in Higher Education: Structure, Function and Change in Eight Countries’, qual seja,
‘mass private sector’.
Apesar do surgimento desse tipo de instituição no mundo em desenvolvimento em
geral, no Brasil algumas especificidades desse desenvolvimento devem ser salientadas.
Seguindo ainda a análise empreendida por Durham, podemos reconhecer que nos países da
América Latina e Europa os sistemas de ensino superior concentraram-se, até pelo menos os
anos finais da década de 80 do século passado, em torno de dois grandes grupos: as
Universidades públicas, estatais, laicas, mantidas pelos governos, e católicas, pelo menos parte
das quais total ou parcialmente dependentes de recursos públicos. No caso brasileiro, até a
década de 80 as Universidades representavam uma parte muito pequena do Sistema de Ensino
superior do país. Ainda segundo a autora, podemos lançar mão da seguinte periodização para
compreendermos melhor o desenvolvimento desse nível educacional brasileiro:
Primeiro Período: momento que coincide com o regime monárquico, cuja característica
principal era a implantação de um modelo baseado em escolas autônomas, tendo como
principal propósito a formação de futuros profissionais liberais;
Segundo período: Primeira República (1889/1930), criação de um sistema descentralizado,
composto por escolas federais, públicas (estaduais ou municipais) e privadas; inexistindo, até
esse período, a forma Universidade.
Terceiro período: Intervalo de tempo que coincide com o final da Primeira República e a
instalação do governo autoritário encabeçado por Getúlio Vargas. Durante o Estado Novo,
criam-se as primeiras Universidades no Brasil.
Quarto período: Final da ‘Era Vargas’ (1945) até o Golpe de 64, intervalo onde ocorre uma
expansão do ensino universitário público.
Quinto período: Novo período autoritário com franca aceleração do crescimento de um sistema
privado de ensino superior, no sentido do ‘mass private sector’(conceito supracitado).
Sexto período: Processo de redemocratização gradual do país (Constituição de 88/LDB 96)
levando-nos, a partir de 2003, a uma era de incertezas.
A tabela abaixo ilustra os momentos decisivos das transformações sofridas pelo ensino
superior no Brasil segundo a periodização proposta pela autora:
TABELA 1- Evolução das matrículas em estabelecimentos públicos e privados
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no Ensino Superior Brasileiro, 1933-2001

ANO

Público

Privado

Total

Número

(%)

Número

(%)

Número

1933

18.986

56,3

14.737

43,7 33.723

1945

21.307

52,0

19.968

48,0 40.975

1960

59.624

56,0

42.067

44,0 95.691

1965

182.696

56,2

142.386

43,8 352.096

1970

210.613

49,5

214.865

50,5 425.478

1980

492.232

35,7

885.054

64,3 1.377.286

1990

578.625

37,6

961.455

62,4 1.540.080

1995

700.540

39,8

1.059.163

60,2 1.759.703

2000

887.026

32,9

1.807.219

67,1 2.694.245

2001

939.225

31,0

2.091.529

69,0 3.039.754

Fonte: Censo e Sinopses Estatísticas do Ensino Superior, MEC in DURHAM apud
BROCK: 2005, p.205.

Uma análise pouco acurada da tabela nos aponta um ponto importante de viragem, no
que tange ao aumento do número de matrículas no ensino superior privado por volta de 1980.
Se, na década anterior, os escores alcançados pelos setores público e privado eram praticamente
os mesmos (diferença de um ponto percentual), na década subseqüente, a diferença em prol do
setor privado salta para um percentual de 28,6%, atingindo, 21 anos depois, uma diferença
ainda maior de 38%. Esta espécie de expansão desenfreada do sistema educacional privado
superior pode ser a responsável pelo fracasso deste mesmo sistema, quando analisamos as notas
obtidas pelos seus egressos a partir dos exames de controle que passam a ser exigidos pelos
órgãos governamentais. Parte de nossa pesquisa reside no esforço para tentar compreender de
que maneira esse crescimento desenfreado do setor privado pode ter afetado a qualidade dos
cursos oferecidos por essas instituições. A partir da periodização exposta acima, salientamos
que o escopo de nossa tese procurará dar conta do quinto e do sexto períodos, na intenção de
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mostrar de que maneira o governo militar promove o desmonte e o sucateamento das
Universidades brasileiras e de que maneira contribui para a proliferação de institutos
educacionais de ensino superior do tipo ‘mass private sector’. Na abertura deste período, temos
um dos primeiros atos nesta direção durante o governo do Marechal Castelo Branco, a partir do
sufocar do movimento estudantil organizado, como conseqüência do Decreto Lei de número
228, de 28 de fevereiro de 1967. (Vide Anexo 3).
O artigo 11 do Decreto Lei, em anexo, ao estabelecer que: “É vetada aos órgãos de
representação estudantil qualquer ação, manifestação ou propaganda de caráter
político-partidário, racial ou religioso, bem como incitar, promover ou apoiar ausências
coletivas aos trabalhos escolares”, deixa explícita a intenção do então Presidente da República
de vetar qualquer tipo de manifestação contra si, impondo às representações estudantis uma
mordaça ‘legal’ que seria gradualmente aumentada a partir do golpe dentro do golpe que
ocorreria no ano seguinte. Tal radicalização culminará, em 68, com tentativa constante de
desmobilização do movimento estudantil, na prisão de suas lideranças e na cassação de um
grupo significativo de docentes. Tal desfecho, no entanto, não implica que a luta desta camada
representativa da população tenha sido em vão. Segundo Durham:
A luta contra o regime militar envolveu um grande sacrifício de lideranças,
que sofreram prisões, torturas e perseguições. Isso fez com que o ideal de
universidade e de ensino superior que se consolidou nesse período fosse
considerado como a única opção justa e politicamente correta, envolta como
estava no manto do heroísmo estudantil na luta contra a ditadura. O modelo de
ensino superior que se articulou nesse clima de exaltação revolucionária tem
servido de parâmetro para todas as lutas políticas que se travaram desde então
em torno deste problema: ele deve ser ministrado apenas em universidades
públicas gratuitas que associam ensino e pesquisa, as quais devem ser
autonomamente governadas por representantes eleitos diretamente por
professores, alunos e funcionários. Todos os cursos devem ser de graduação
plena, com direito a bacharelado ou diploma profissional, que dão acesso a
uma profissão. Todas as demais organizações institucionais ou curriculares
são consideradas degradações do modelo e deveriam ser extintas.
(DURHAM apud BROCK: 2005, p.211) (Grifo Nosso).

Esse ideal de universidade passou a representar o objetivo a ser alcançado por qualquer
governo que se mostrasse empenhado em promover uma educação de qualidade para o povo
que o elegeu. Podemos tomá-lo como paradigmático e operar com uma espécie de escala que
nos permita ‘calcular’ o grau de afastamento da Universidade em estudo e este modelo, no afã
de compreender o grau de degradação que pode ter atingido. Para tanto, podemos lançar mão de
um instrumento teórico usado por Salinas Fortes em sua análise da obra de Rousseau, qual seja,
uma ‘noção de escala’, instrumento que usamos também em nossa dissertação de mestrado
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(SCHMIDT, 2003) para dar conta dos problemas envolvendo a indisciplina em sala de aula.
Ao apresentar a obra de Salinas Fortes, Luiz Fernando Franklin de Matos delineia os
contornos da argumentação do autor em sua busca para livrar o cidadão genebrino de uma
possível acusação de se contradizer. (Vide Anexo 4).
Rousseau, ao escrever seu texto contra as posições de D’ Alembert acerca da
representação teatral, estaria traindo, segundo Salinas, seu desejo anterior de glória. Ao fazer
uma acusação tão incisiva à representação teatral, Rousseau estaria argumentando em sentido
contrário ao seu desejo anterior, quando escrevia comédias e óperas nos períodos
imediatamente coincidentes com sua chegada à Paris. Para livrar Rousseau da acusação de
contradizer-se, Salinas apoia-se na evidência de que o filósofo, em sua obra, operaria com a
ideia de escala. No texto em a seguir podemos colher a seguinte passagem:
Segundo o Discurso Sobre a Origem da Desigualdade, a natureza é fusão, o
que está aquém de qualquer representação, discurso ou espetáculo – numa
palavra, o absoluto -, enquanto a vida social é o domínio do relativo e só existe
como representação, espetáculo e discurso. Por isso, Rousseau poderá dizer
que a paixão dominante do homem natural é um sentimento absoluto, o
amor-de-si-mesmo, ao passo que a grande paixão do homem social é um
sentimento relativo, o amor-próprio, que supõe a razão, a língua, o outro. E daí
ainda o mal por excelência, a duplicidade do homem existente, sua cisão entre
ser e parecer, cuja causa é a queda na finitude, isto é, na vida em sociedade.
Entretanto, como sabem os leitores de Rousseau, o mal não é irremediável.
Em primeiro lugar, esta passagem, tal como se deu, não tem nada de
necessário, o que abre a possibilidade para uma reforma do mundo existente;
em seguida, se a passagem implica perda da plenitude original, ela também
pode significar um ganho inestimável: a possibilidade de apreender a natureza
como Ordem. Certamente, a apreensão jamais será absoluta, visto que o
absoluto, por definição, não é representável (Salinas insiste que a idéia de
Natureza, para Rousseau, como a de Deus para Kant, é sobretudo uma idéia
reguladora, que orienta nossas observações, e à qual nossa finitude nunca
poderá dar um conteúdo efetivo) (...) Segundo Salinas, neste momento
Rousseau opera com a idéia de escala e procura medir, por seu intermédio, os
graus de afastamento e proximidade de cada forma expressiva em relação à
idéia reguladora. O resultado é que a máxima aproximação estará no
discurso ‘autêntico’ – ‘um circunlóquio, um rodeio em torno da obscura
origem’, cujo modelo ideal é a música – e o afastamento máximo, no discurso
‘perverso’, que consiste em fazer da própria representação o valor supremo,
substituindo a ordem dos valores naturais por uma ordem postiça e artificial.
Esta figura extrema é a mathesis.(MATOS in FORTES, 1997: 9-11) (Grifo
Nosso).

Baseados nesse instrumento teórico de análise, poderíamos, na posição ideal a ser
alcançada, alocar um arquétipo de Universidade que represente plenamente as características
principais que a fazem uma instituição de excelência como definida anteriormente por Durham.
Para cumprir tal intento, faremos um excurso necessário, delineando os contornos de tal
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instituição a ser tomada como paradigma. A partir de nossas pesquisas, encontramos no modelo
de Universidade sonhado pelo Professor Darcy Ribeiro, alcunhada por ele mesmo
‘Universidade Necessária’, o tipo de instituição que poderá servir como telos a ser alcançado
por qualquer instituição que vise receber este codinome.
A partir da descrição deste modelo poderemos operar com o instrumental apontado por
Salinas e verificar qual o grau de distanciamento entre a Universidade em análise e este modelo
apontado pelo antigo reitor da Universidade de Brasília. Tal análise nos permitirá aventar uma
possibilidade de encontrar uma saída para os impasses a serem enfrentados pela instituição em
foco, via consenso, impasses esses representados pelas notas pífias alcançadas por ela nos
exames de avaliação de seus alunos realizados por diferentes órgãos de controle
governamental.
Após este excurso, poderemos continuar nosso percurso histórico para verificar o
porquê deste ideal de Universidade ter sido declinado em proveito do surgimento do chamado
‘mass private sector’, a ser alocado no outro extremo da escala. Ao buscarmos no texto do
Professor Darcy Ribeiro os paradigmas necessários para a compreensão do que vem a ser a
Universidade, e de qual o papel a ser desempenhado por ela no interior das sociedades
democráticas, obrigamo-nos a um estudo muito mais profundo.
Na realidade, deparamo-nos como participantes ativos duma espécie de mergulho
profundo no estudo da realidade brasileira e de suas relações com a totalidade das sociedades
mundiais. Como toda obra considerada um “clássico” pela comunidade acadêmica, a edição do
livro “A Universidade Necessária”, espécie de inventário das posições do autor que, além de
todo o seu trabalho de análise acerca da cultura e da formação do povo brasileiro, foi também
Reitor da Universidade de Brasília, propõe-nos um universo mais amplo que o objeto de seu
tema. Ao analisar a universidade enquanto uma abstração teórica e, posteriormente, suas
diferentes manifestações históricas em âmbito planetário, Darcy Ribeiro entrega-nos uma obra
que reflete em sua letra um pensamento amplo acerca do Brasil e do seu papel enquanto nação
soberana, nas profundas transformações que o autor já antevia, a partir de sua análise aguda, na
conjuntura mundial.
Já vislumbramos este seu posicionamento nos primeiros parágrafos, presentes na
advertência de 1974, escrito em Lima no Peru, onde Darcy Ribeiro (RIBEIRO:1978, p. 3)
afirma ao escrever: “(...) para os descontentes, para os que estão predispostos a mudar a
América Latina que existe para edificar aqui e agora a primeira civilização solidária.”. Não
pretendemos em nossa pesquisa abranger toda a gama de discussões presentes nesta obra, o que
representaria um verdadeiro trabalho de Sísifo pela infinitude do tempo necessário e não pela
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inutilidade deste fazer; buscamos somente encontrar os subsídios necessários para uma melhor
circunscrição do cerne de nossa discussão acerca da atual realidade das Instituições Particulares
de Ensino Superior, principalmente no que tange à análise de nosso estudo acerca dos cursos de
formação docente. Veremos que grande parte das promessas antevistas pelo autor não se
cumpriram.
O descalabro de que somos testemunha, no que diz respeito à grande parte do Ensino
Superior no país, indica-nos dois caminhos, ou que o otimismo do autor pecou por excesso, ou
que o tempo no qual ele alocou suas esperanças ainda não foi alcançado. Neste ponto de nossa
argumentação pretendemos somente analisar os porquês de seu já citado otimismo para com o
futuro da Universidade para, posteriormente, podermos explicitar de que maneira e por quais
meios pôde esta mesma Universidade degenerar-se e chegar aos termos que chegou.
Numa primeira aproximação, devemos buscar o móvel primeiro que levou seu autor a
escrever o texto em análise. A que veio o autor, no que diz respeito à obra, aparece como
abertura do próprio prólogo: “O objetivo deste livro é o de contribuir para o debate, hoje
travado no mundo inteiro, sobre o papel da universidade na civilização emergente e seu lugar na
luta contra o subdesenvolvimento”. (RIBEIRO: 1978, p.5). Segundo o autor ainda, esta
discussão deve ser fomentada no interior destas mesmas universidades, pois, participando delas
estão principalmente os jovens das nações desenvolvidas, cuja rebeldia:
(...) dirige-se contra as sombrias perspectivas que se lhes abrem de amarga
acomodação às chamadas sociedades de consumo. E promana de sua tomada
de consciência das limitações impostas ao desenvolvimento humano pela
estrutura classista das respectivas sociedades e pela bipartição do mundo em
povos ricos e povos pobres – com os povos pobres sustentando a opulência
dos ricos – a uns e a outros condenando a formas de sociabilidade medíocres
baseadas na exploração e na opressão. (RIBEIRO: 1978, p.6).

Porém, como poderia suscitar o trecho acima citado, a partir deste posicionamento não
estamos autorizados a concluir que o autor postula a necessidade de uma vanguarda instruída à
qual caberia o papel de conduzir o povo rumo à verdadeira revolução. Darcy Ribeiro, como um
pensador de esquerda, reconhece que a rebeldia estudantil e seu aprofundamento não
representarão, todavia: “o papel fundamental porque este cabe, necessariamente, às grandes
maiorias despossuídas, únicas em condições de reorientar o curso da história”. (RIBEIRO:
1978, p.7). De orientação marxista, o pensamento de Darcy Ribeiro não poderia buscar outro
móvel para a gênese da insatisfação quanto à estrutura da Universidade senão nos movimentos
da própria história e no seu combustível: a luta de classes. Para o autor, a emergência de um
movimento em prol da renovação da Universidade nasce a partir de questões que foram

38

apresentadas ao conjunto da comunidade que a compõe, questões que não tinham apenas o
caráter de novidade, mas apareciam como impensáveis para as comunidades que a compunham
anteriormente, se considerarmos inclusive um curto espaço de tempo em direção ao passado.
A busca da universalidade do ensino superior; as alterações no mundo do trabalho a
partir da ampla automatização das linhas de produção; o estreitamento do espaço que separa a
cultura oral popular e a cultura erudita, a partir da gênese da denominada cultura de massa e do
consequente predomínio de uma uniformidade cultural no interior de todos os centros de
excelência de ensino superior, passaram a exigir um repensar da Universidade enquanto
instituição capaz de dar respostas a esta gama tão variada de questionamentos que pautam
qualquer relação entre ela e a sociedade que a sustenta com recursos humanos e materiais.
De toda esta pauta de questionamentos a serem considerados, a questão da gênese de
uma cultura de massa parece ser para o autor a principal ameaça a ser enfrentada pelos povos
periféricos. Este seu posicionamento aparece de maneira contundente na introdução de sua obra
em análise quando afirma existir uma ambiguidade neste último vaticínio, arrolado
anteriormente, na medida em que:
Ninguém duvida da uniformização cultural que liquida as singularidades de
cada povo fazendo uns cada vez mais semelhantes aos outros. Esta
homogeneização teve, contudo, até agora, um limite: a bipartição dos povos
em cêntricos e periféricos, cada qual chamado a exercer uma função diferente
na divisão internacional do trabalho. Como será amanhã? Na verdade estes
vaticínios só tem sentido cabal para os povos cêntricos Os periféricos
continuam ameaçados de prosseguir apegados à sua singularidade, mais se
parecendo com o que são agora, e, neste sentido, mais diferenciados e arcaicos
em relação aos cêntricos (RIBEIRO: 1978, p.13).

Para que este quadro escatológico não se mantenha, segundo a sequência de sua
argumentação, cabe a nós, latinos americanos, a tarefa histórica de alterar as condições
vigentes:
(...) rompendo-as pela via da aceleração evolutiva, através de revoluções
sociais que nos permitam empreender transformações tão radicais em nossos
modos de ser que possibilitem nossa incorporação como sociedades
autônomas, dentro de prazos previsíveis, à nova civilização (RIBEIRO: 1978,
p.13).

Frente a este desafio, qual o papel da Universidade neste processo de aceleração? A
reposta a esta pergunta remete-o ao desafio de prever quais as características que possivelmente
nortearão o perfil das Universidades futuras. Segundo o autor, apesar da possibilidade nula de
conseguir prefigurar a Universidade futura, poder-se-ia aventar alguns traços de seu caráter
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que, em seu tempo, começavam a delinear-se. Entre uma multiplicidade de traços são citados:
1) A massificação do corpo discente das universidades, que deixarão de
formar elites para abrigar a totalidade da juventude das gerações vindouras.
2) A burocratização das enormes universidades de amanhã, devido à crescente
importância de seu papel social, provocará tamanha ingerência governamental
que deixará pouca margem à sobrevivência da hegemonia acadêmica.
3) O grande poder que a Universidade será chamada a exercer, como
instituição fundamental de cada sociedade, não só a filtrar as novas
hierarquias dirigentes através de seus cursos como, também, por conferir
legitimidade a seu mando (RIBEIRO: 1978, p.16).

Ao esboçar este rol de características da Universidade futura, Darcy Ribeiro não perde
de vista o caráter singular do ensino superior na América Latina. Para tanto, é obrigado a
reconhecer um desafio duplo para ele. Além de alcançar os patamares de modernidade citados,
resta ainda aos povos latino-americanos a tarefa de suplantar sua carga de atraso histórico,
acumulada em séculos de exploração. Neste momento do texto, na intenção de explicitar os
riscos particulares a que estão submetidas as sociedades periféricas pertencentes à América
Latina,

o autor cunha um dos conceitos centrais de sua argumentação, o conceito de

Modernidade Reflexa. Alijados do processo de construção da própria modernidade, seríamos
transformados em usuários de tecnologias desenvolvidas nos países cêntricos, o que nos
transformaria em consumidores sempre à margem da produção de um conhecimento de ponta.
Essa condição de “re-afirmação” de nossa dependência externa tem por consequência ainda
pior o não solucionar dos problemas estruturais que massacram grande parte das populações da
América Latina. Como falarmos em Modernidade quando não podemos responder às certas
questões centrais, tais como:
(...) que oportunidade teremos de incorporar, um dia, toda a juventude ao
ensino superior, com nossas populações semi-marginalizadas do sistema
produtivo moderno, e para as quais a oferta de uma educação primária
completa já seria uma grande vantagem? Que oportunidade teremos de nos
integrarmos à nova tecnologia que proscreverá o uso da energia muscular
humana, se nosso problema é dar emprego aos milhões que só a isso aspiram e
nem isso conseguem? Que nos oferece a promessa de superar a dicotomia
entre a cultura erudita e a vulgar, substituindo-a por uma cultura de base
científica, se esta tem de ser difundida por um novo sistema forma de
educação – que não temos como criar – e se a cultura nova se difunde, entre
nós, através dos modernos meios de comunicação de massa, precisamente os
instrumentos máximos de alienação e recolonização cultural? A
modernização da Universidade seria, quiçá, a solução mais desastrosa, pois só
permitiria que nossas sociedades lograssem maior eficácia no uso dos novos
equipamentos para melhor desempenhar o velho papel de culturas espúrias e
de sociedades atrasadas, correspondente às economias dependentes. É certo,
maior número de pessoas poderão elevar-se socialmente, adaptando-se a
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hábitos mais sofisticados de consumo, na medida em que se integrarem nos
setores modernizados. Isto é suficiente? Suficiente para quem? (RIBEIRO:
1978, p.20).

Resta-nos então a negação da Universidade e o consequente mergulho numa
Modernidade Reflexa? A posição do autor é incisiva na direção de negar tal peripécia em
anticlímax. As respostas a estas questões, como já salientamos anteriormente, não são simples.
A crise pela qual passa ainda hoje a Universidade apresenta uma multiplicidade enorme de
frontes a serem municiados por instrumentos de compreensão teórica da realidade para a
possibilidade de uma ação efetiva de transformação. Estamos defronte, segundo o autor, de uma
crise estrutural, política, conjuntural, intelectual e ideológica. O atraso das nações periféricas,
refletido em suas Universidades, é sentido a partir de sua incapacidade de difundir o
conhecimento humano atingido a partir do amplo desenvolvimento em todas as áreas do
conhecimento nos últimos tempos. Aparece também em suas estruturas, que não foram
livremente escolhidas, mas surgiram a partir de “resíduos históricos de esforços seculares para
criar universidades em condições adversas.” (RIBEIRO: 1978, p.24), o que as torna repositório
de aglomerados de interesses que atuam como fomentadores de inércias, impedindo sua
evolução. Questões como estas estão no cerne da discussão. Para que possamos responder aos
desafios impostos à Universidade e para que nossa resposta não desemboque numa
modernidade reflexa, como a descrita em alguns parágrafos atrás, só nos resta a opção de buscar
um desenvolvimento autônomo, gestado a partir de um diagnóstico que esgote a negação de
todas as possibilidades de retrocesso à condição de colonizados intelectualmente, pelo
estabelecimento de objetivos estratégicos que se oponham diametralmente ao caminho da já
citada modernização. Tal caminho, único segundo o autor, para formar uma verdadeira
instituição de excelência só pode ser trilhado a partir de uma aceleração evolutiva. Este novo
conceito, cunhado no interior de sua reflexão, aparece como um instrumental teórico na busca
das soluções para os impasses apresentados às transformações necessárias a serem operadas no
interior das Universidades Latino Americanas. Para indicar que este é o único caminho a ser
trilhado se quisermos alcançar êxito em nosso empreendimento de livrar a Universidade de seu
atual impasse, Darcy Ribeiro afirma que:
(...) os problemas de renovação da universidade enquadram-se nas opções
oferecidas à própria sociedade nacional, dividindo-a em dois setores opostos:
o dos defensores de uma atualização histórica, correspondente à verificada na
conjuntura de independência, ao sairmos da condição de colônias de
metrópoles tornadas obsoletas para cairmos na condição de áreas de
espoliação neocolonial das nações pioneiras da industrialização; e o dos que
propugnam a via oposta , a da aceleração evolutiva – pela qual a América do
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Norte e o Japão, por exemplo, constituíram-se em sociedades nacionais,
aspirantes ao desenvolvimento autônomo, pela integração na civilização
industrial como economias independentes e culturas autênticas. (RIBEIRO:
1978, p.26 e 27).

Neste momento de sua argumentação, somos obrigados a buscar a compreensão de
como as Universidades latina americanas lograrão êxito nesta tentativa de aceleração evolutiva.
A questão novamente não é simples, principalmente se buscamos nos manter no interior de um
pensamento rigoroso que não pode afirmar ou negar sem maiores considerações. Dessa forma,
um questionamento que não quer calar surge no interior de sua argumentação. Resta num
primeiro momento responder se é possível uma transformação efetiva da Universidade sem
uma prévia transformação revolucionária de toda a sociedade? Como já afirmamos nos
movimentos anteriores deste capítulo, como pensador de esquerda, Darcy Ribeiro sabe que o
móvel da revolução reside na contradição e esta é sentida em toda a sua amplitude pela grande
massa marginalizada que nunca teve acesso à educação de base, que diremos acerca de sua
ascensão à universidade. Para o autor uma resposta preliminar mostra-se possível:
(...) nossas universidades são, provavelmente, muito mais eficazes como
agências de preservação do statu quo do que seria necessário. Em
conseqüência têm, ante si, grande margem de ação renovadora. Isto pressupõe
que nossas responsabilidades na manutenção do atraso em nossos países
sejam maiores do que gostaríamos de admitir. De fato, em nossas
universidades formou-se a maior parte dos quadros da classe dominante que
conduziram a América Latina pelo descaminho da atualização histórica,
enquanto outras nações, surgidas posteriormente, se nos adiantaram,
progredindo pela via da aceleração evolutiva. (RIBEIRO: 1978, p.31).

Portanto, resta-nos um caminho através desta brecha deixada no interior das instituições
universitárias, representada por esta margem de ação renovadora citada pelo antigo reitor da
Universidade de Brasília. Essa possibilidade de libertação da Universidade de seu quadro de
estagnação autoriza nosso autor a postular a existência possível de um novo tipo de
Universidade. Neste movimento de sua obra, Darcy Ribeiro situa-se, como Rousseau, entre
dois distintos “calares”, como afirma Salinas Fortes em sua obra “Rousseau: da Teoria à
prática”:
O escrever sobre Política se situa também em um espaço intermediário entre
um fazer e um calar-se. Ou ainda: um espaço que é limitado por duas figuras
distintas do falar. Ou nos calamos porque fazemos – a palavra é, então,
supérflua – ou nos calamos porque já não podemos fazer mais nada – a palavra
é, então, inútil. Entre o território da ação eficaz e o da impossibilidade da ação,
estende-se o domínio da escrita. (SALINAS:1976, p.72).
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Assim como o defensor da vontade geral pôde, sem contradição, escrever uma Carta
Constitucional para a Polônia, o antigo reitor, defensor da ação do proletariado como única
força capaz de desencadear a Revolução, responsável pela transformação efetiva das
sociedades, e, consequentemente, dos tipos de Universidade que estas produzem, pode aventar
um modelo de Universidade que supere o atual atraso de que sofre. Mesmo acreditando, como
pensador de esquerda, que a verdadeira Revolução virá a partir da ação de uma multidão de
despossuídos que, excluídos dos bolsões de prosperidade gerados pelo capitalismo serão a mola
mestra das transformações qualitativas da sociedade, o autor postula um modelo de
Universidade situando-se na brecha, também atravessada por Rousseau, entre dois calares, o
dos que aderiram ao sistema vigente e vivem dos valores angariados por seu trabalho
meramente burocrático no interior das instituições universitárias e o dos que acreditam que
nada mais pode ser feito. No interior deste intervalo possível de discurso, o autor incluirá o
conceito de Universidade Necessária. Após um trabalho exaustivo de análise da universidade,
em seus diferentes modelos por todo o mundo, Darcy Ribeiro, no penúltimo capítulo de sua
obra, diz realmente a que veio. Na abertura deste capítulo central para a economia de sua obra,
o antigo reitor lança as bases teóricas de um projeto que visa alçar as universidades
latino-americanas a um patamar de igualdade em relação aos grandes centros de pesquisa
mundial. De saída, afirma o autor que seu objetivo principal é apresentar:
(...) um modelo teórico de Universidade mais compatível com as exigências
do desenvolvimento autônomo. Trata-se de um modelo necessariamente
genérico, pois sua função é configurar uma estrutura hipotética cujas partes se
complementam funcionalmente e se articulam, organicamente, de modo a
permitir o atendimento mais eficaz das tarefas correspondentes a uma
Universidade, quer nas condições das nações subdesenvolvidas, quer em
quaisquer outras. (RIBEIRO: 1978, p.171) (Grifo Nosso).

Como pensador orientado pelos pressupostos filosóficos de um hegeliano de esquerda,
Darcy Ribeiro intenta estabelecer um modelo teórico genérico no afã de permitir que as
diferenças histórico-culturais e econômicas entre os povos possam ser contempladas nos
momentos de gestação das diversas Universidades reais. Para tanto, sua definição das funções
pertinentes às tais instituições reveste-se de um caráter geral permitindo que, no domínio da
história real de criação de tais instituições de excelência, as diferenças possam ser
contempladas durante a elaboração de cada projeto particular. Segundo Ribeiro:
Tais funções, como foi dito, são herdar e cultivar, fielmente, os padrões
internacionais da ciência e da pesquisa, apropriando-se do patrimônio do
saber humano; capacitar-se para aplicar tal saber ao conhecimento da
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sociedade nacional e à superação de seus problemas; crescer, conforme um
plano, para formar seus próprios quadros docentes e de pesquisa e para
preparar uma força de trabalho nacional da grandeza e do grau de qualificação
indispensável ao progresso autônomo do país; atuar com o motor da
transformação que permita à sociedade nacional integrar-se à civilização
emergente. (RIBEIRO: 1978, p.171 e 172).

Apesar de não falar diretamente acerca da questão das vanguardas, a definição das
funções arroladas pelo autor ratifica que um dos papéis da Universidade é o de “preparar uma
força de trabalho nacional da grandeza e do grau de qualificação indispensável ao progresso
autônomo do país”. Tal objetivo liga-se à ideia de que o trabalho docente no interior de tais
instituições é o foco principal da garantia da excelência. A garantia de sucesso do modelo
teórico de Universidade apontado pelo autor passa, portanto, sobretudo pela questão da
formação do professor e pela sua autonomia intelectual frente à instituição e frente ao corpo
discente. Tal autonomia é que está em questão, atualmente, nas mais variadas instituições de
ensino superior. Na atual crise reinante no mundo do trabalho, principalmente nas instituições
particulares de ensino, onde o objetivo único do ‘empreendedor em educação’ é auferir graus
cada vez maiores de lucros ao seu patrimônio particular, a autonomia docente é cotidianamente
cerceada.
Forçados a submeterem-se às exigências do mercado, tais ‘empreendedores’ decidem
de maneira autocrática os modelos de organização da universidade que maximizem sua receita
final de arrecadação. Tal visão extremamente distorcida dos fins últimos da educação é
ratificada também pelos ‘clientes’ que, alienados da consciência de serem os grandes
espoliados no processo, buscam unicamente no preço das mensalidades o móvel para a decisão
em que instituição e curso filiarem-se. Dessa forma, a saída encontrada por tais instituições é a
de vincular-se às leis de oferta e procura impostas pelo mercado, buscando minimizar seus
custos no afã de oferecer a ‘preços módicos’ seus ‘produtos educacionais’. Esta concorrência
impele novamente os professores para a zona de maior fragilidade do conflito. Diante da crise
de qualificação profissional a que assistimos atualmente, uma legião de professores mal
formados é impelida para o interior de tais instituições, para que, em troca de um salário exíguo,
ajudem a manter o statu quo pretendido pelo ‘empresário’. Vítimas de uma organização
perversa do capital, docentes e discentes, cada um a seu modo, colaboram para a manutenção da
derrocada. Para Darcy Ribeiro este é o nó gordio a ser desatado. Somente a partir da reação
desses espoliados no sistema é que se alcançará o objetivo da excelência. De maneira clara
afirma o autor na obra em análise:
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Somente os decididos a encarar os interesses da maioria da população e a
defender, a qualquer custo, o desenvolvimento nacional autônomo poderão
modelar uma Universidade capaz de atuar como agência de aceleração
evolutiva da sociedade. E, dentro da Universidade, só o corpo estudantil
oferece suficiente garantia de não atuar a serviço dos objetivos de
auto-perpetuação das hierarquias internas e de defesa dos interesses das
velhas clientelas. Nestas circunstâncias, o problema fundamental da reforma
não está na técnica da nova estrutura mas na determinação do conteúdo de
poder que marcará o rumo e o ritmo do processo de transformação. Este
iniludível imperativo indica o cogoverno das universidades, Institutos
Centrais, Faculdades e Departamentos, pelos professores e alunos, como o
requisito básico da edificação da Universidade Necessária. (RIBEIRO: 1978,
p.248).

A postulação desta gestão democrática da Universidade é que está em questão nos dias
atuais, principalmente nas instituições particulares de ensino superior. Os ditames impostos
pelo capital, ligados à busca incessante e cada vez mais ampliada do alargamento da margem de
lucro, aliada à um mundo de escassez de qualificação para o trabalho, obrigam o trabalhador a
submeter-se a condições de trabalho degradantes durante o exercício de seu mister e impedem
que o modelo de gestão proposto por Darcy Ribeiro viabilize-se. Dessa forma, o modelo de
Universidade proposto pelo autor passa a alojar-se no futuro, passa a alojar-se num momento
em que as forças produtivas possam novamente assenhorear-se das rédeas de seu próprio
destino. Momento este em que o trabalhador recobre a dignidade merecida por exercer o papel
social que, segundo Marx, o humaniza. Papel somente possível enquanto o trabalhador estiver
ligado a um mister não alienante. Resta-nos agora, a partir da delimitação de uma Universidade
paradigmática, continuarmos nosso percurso histórico para compreendermos de que maneira
este ideal foi declinado e de que maneira surgiram as Universidades pertencentes ao ‘mass
private sector’. Antes de atravessarmos o excurso acerca do conceito de ‘Universidade
Necessária’, tínhamos detectado que o grande salto dado no número de matrículas no setor
privado do ensino superior deu-se por volta da década de 80 do século passado. Continuemos
então nosso percurso histórico na intenção de conhecermos a gênese do tipo de Universidade
que alocaremos no outro extremo da escala proposta por Salinas. E, em particular, devemos
seguir em busca do porquê do ressurgir do paradigma fordista de produção no interior da
Universidade em análise, abrindo mão do paradigma do consenso cerne de nosso objeto, pois
pretendemos verificar se este é o responsável por seu fracasso em preparar de maneira adequada
seus egressos.
Após o decreto-lei 228 de 1967 e a derrota do movimento estudantil, o ensino superior
brasileiro sofre uma ingerência profunda em seu desenvolvimento por parte do ‘governo
revolucionário’. Segundo Durham, a adoção de um modelo próximo ao norte-americano no
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ensino superior brasileiro levou a um tipo de Universidade na qual:
A cátedra foi abolida e substituída por departamentos. A autonomia das
faculdades foi quebrada: a organização interna foi reformulada em termos de
institutos básicos, divididos por áreas de conhecimento, e de faculdades ou
escolas, que ofereciam a formação profissional. Introduziu-se o sistema de
créditos e foi proposto, inclusive, um ciclo básico, anterior à formação
profissional, que oferecesse aos estudantes uma formação geral mais sólida.
(DURHAM apud BROCK: 2005, p.212).

Apesar dessa tentativa de modernização, o conceito de Universidade não foi plenamente
contemplado. Distanciando-se inclusive de seu modelo norte-americano, a Universidade
caracterizava-se por uma cisão muito acentuada entre as diversas carreiras que formavam a
instituição. Tal modelo propiciava uma departamentalização excessiva, a qual impedia a
comunicação entre os diversos ramos de conhecimento. Concomitantemente, a introdução de
um sistema de créditos impedia a formação de uma massa de pensamento crítico na medida em
que alunos, em diferentes momentos de sua formação acadêmica, frequentavam classes
distintas, cerceando a possibilidade de um diálogo contínuo entre os discentes. Cabe salientar
ainda que o processo de reformulação, segundo Durham, impedia uma flexibilização dos
currículos, na medida em que estes continuavam a ser controlados pelo Ministério da Educação,
através do Conselho Federal de Educação. Tal concepção de Universidade, no entanto, ainda
segundo Durham, foi revestido, no que tange o caso paulista, de algumas singularidades. Para a
autora:
(...) enquanto nos demais estados brasileiros o sistema de universidades
públicas é quase todo federal, em São Paulo é estadual. A primeira das
universidades paulistas, a Universidade de São Paulo, fundada em 1934,
antecedeu em muito as demais na implantação da pesquisa, do tempo integral
e na oferta de doutorado. A expansão do sistema paulista, com a criação de
duas outras universidades, seguiu o mesmo modelo e a pesquisa foi
institucionalizada em todas elas. O estado foi também pioneiro na criação de
uma agência moderna de apoio à pesquisa (Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo), independente do governo federal, a qual consolidou
a liderança do estado na pesquisa acadêmica. (DURHAM apud BROCK:
2005, p.212 e 213).

Essa singularidade do sistema educacional paulista, atrelada ao incentivo dado pelo
governo federal a partir da década de 50, com a criação da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal do Ensino Superior (Capes) e do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e
Tecnológica (CNPq), propiciou um desenvolvimento lento e gradual na direção de uma
formação contínua de mestres e doutores, insuficientes, porém, para suprir o desenvolvimento
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acelerado do setor. Tal morosidade, necessária para a maturação de um pensamento
científico/crítico, exigiu inclusive a contratação de um número expressivo de docentes sem
titulação para que o processo de expansão do setor não fosse totalmente prejudicado. Esse
fenômeno, veremos, repete-se a partir da década de 80, quando assistiremos o desenvolvimento
desenfreado do setor privado levando à emergência das Universidades do tipo ‘mass private
sector’. Novamente, a falta de pessoal titulado passa a exigir a gênese de uma medida
emergencial, representada pelo desenvolvimento desenfreado dos cursos de lato sensu, numa
tentativa de responder às demandas exigidas pelo mercado em franca expansão.

Gráfico 1 - Distribuição Percentual do Número de Vagas Oferecidas no Vestibular, por
Categoria Administrativa - Brasil 1992- 2003
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O desenvolvimento do setor público superior, incentivado inclusive pela ampliação de
um sistema de dedicação exclusiva denominado regime de ‘Tempo Integral’ (presente somente
nas Universidades Paulistas) fez com que as Universidades públicas se tornassem,
paulatinamente, muito caras, impedindo seu processo acelerado de expansão e impedindo,
consequentemente, o acesso de grande parte dos egressos do ensino médio aos cursos de
graduação. Tal fenômeno, atrelado às consequências do denominado ‘milagre brasileiro’, na
década de 70, que veio a beneficiar fortemente os ganhos econômicos da classe média,
passando a gerar uma demanda por ingresso ao ensino superior, levou a um incremento
significativo no número de matrículas. Segundo Durham:
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Em cerca de vinte anos, o número de matrículas no ensino superior passou de
95.691 (1960) para 1.345.000 (1980) (...). Nos estudos realizados no Brasil, há
uma convicção bastante arraigada de que o governo militar estava
promovendo a privatização do ensino. De fato, não foi bem isso o que ocorreu.
Em números absolutos, verifica-se um substancial crescimento do setor
público, e não apenas do privado. A matrícula no setor público aumentou,
neste período, de 182.700 a 492 mil, ou seja, teve um incremento de cerca de
260%. Não houve privatização do ensino, mas uma expansão mais rápida do
setor privado, que cresceu, nesse período, 512%, ou seja, de 142.386 para
885.054 estudantes. (DURHAM apud BROCK: 2005, p.215)

Apesar do desenvolvimento acelerado do setor público, como demonstram os dados
apresentados pela autora, ocorre, concomitantemente, como seus dados também indicam, uma
franca aceleração no número de matrículas no setor privado. Vejamos, no entanto, numa
perspectiva mais ampla, de que maneira as ações do governo militar propiciaram o surgimento
do tipo de Universidades como a que estamos estudando. Busquemos, a partir do estudo de
certos acontecimentos que se seguiram ao golpe militar de 64, os movimentos iniciais deste
desmonte do sistema de ensino superior no Brasil. Se focarmos nossa atenção para o
desenvolvimento educacional no Brasil, principalmente durante a década de 60 do século
passado, veremos que os ideais da denominada ‘Escola Nova’, gestados no Brasil a partir da
década de 20 e expressos de maneira clara a partir de 1932, com o Manifesto dos pioneiros da
educação nova, encabeçado por Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho, serão
paulatinamente declinados na defesa de uma nova organização do sistema de
ensino/aprendizagem brasileiro que, segundo Maria Lúcia de Arruda Aranha, podemos
denominar de escola tecnicista. Para a autora:
A partir da década de 60 surgem propostas de inspiração tecnicista, baseadas
na convicção de que a escola só se tornaria eficaz se adotasse o modelo
empresarial. Isso significa aplicar na escola o modelo de racionalização típico
do sistema de produção capitalista (...) esse modelo, implantado na indústria,
passou a ser conhecido como taylorismo e se baseia na especialização de
funções. A principal conseqüência de sua implantação foi a separação entre o
setor de planejamento e o de execução do trabalho (...) No Brasil, após o
golpe de 64, que instaurou a ditadura militar, foram realizados diversos
projetos, sigilosos inicialmente e tornados públicos em 1966: eram os acordos
MEC-USAID. (ARANHA: 1996, p.175) (grifo nosso)

A partir dos acordos entre o MEC e a United States Agency for International
Development, o Brasil passa a receber assistência e cooperação técnico/financeira que findam
por gestar as Leis 5.540 (ensino universitário) e 5.692/71 (ensino de primeiro e segundo graus).
Datando de 1968, texto escrito por Márcio Moreira Alves e prefaciado por Lauro de Oliveira
Lima, BEABÁ DOS MEC-USAID, pode nos ser útil para que possamos avançar nosso estudo
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acerca dos contornos que vai tomando a educação do país na direção de seu desmonte,
desmonte evidenciado pelo quadro de abandono no qual nos encontramos atualmente
mergulhados e no qual podemos inserir nossa Universidade em análise. Já no prefácio escrito
por Oliveira Lima, podemos coletar informações que apontam para a gravidade dos problemas
resultantes da ingerência de um órgão internacional de controle em assuntos de interesse
eminentemente nacionais. Segundo Oliveira Lima:

No caso do Acordo MEC-USAID, se há dado de realidade inquestionável, é
seu exoterismo. Celebrado em 23 de junho de 1965, as primeiras informações
oficiais só vieram a furo em novembro de 1966, assim mesmo de forma
fragmentária e imprecisa. Tudo muito de acordo com o cacoete
norte-americano de “ultraconfidencial” que tem dado pano para milhões de
quilômetros de filmes de espionagem. Parece que a “guerra fria” criou nos
nossos amigos do norte o “frenesi do complô”, fazendo-os brincarem, com
espírito de adolescentes, de James Bonds internacionais. Como podem os
técnicos brasileiros pronunciarem-se, com lealdade e objetividade, sobre
matéria tão secreta? Não fosse por informações circunstanciais, seria
impossível dizer o que vêm fazendo as comissões americano-brasileiras que
funcionam em dois pontos da Guanabara, envolvidas por uma cortina de ferro
donde não se filtram informações. É a primeira vez, ao que se saiba, que o
planejamento educacional de um país é objeto de sigilo para o próprio povo
que o utilizará...Quando, finalmente, a Câmara arrancou informações do MEC
e este órgão publicou, oficialmente, os textos dos convênios, o que se viu foi
um texto dúbio, passível de inúmeras interpretações, em que as referências a
anexos, blocos, folhas suplementares, incisos e explicitações laterais
deixavam suspeitar que, na implantação das comissões, os acordos tinham
ultrapassado de muito os limites das intenções iniciais, como é compreensível.
(ALVES: 1968 p.7).

Moreira Alves também abre seu texto reconhecendo tal ingerência do governo Norte
Americano, mostrando certo grau de indignação perante o quadro de desinformação que
perpassa toda a população brasileira de estudantes, maiores interessados em compreender o
conteúdo de tais acordos. Segundo Moreira Alves:
A tentativa de dominação do futuro das gerações brasileiras pela imposição de
um sistema de ensino baseado nos interesses norte-americanos tem sido
denunciada nas ruas pela juventude. Mas a denúncia e, sobretudo, o
esclarecimento que pode sair dos debates concretos, são prejudicados pela
falta de informações objetivas, pelo muro de silêncio que em torno de seu
trabalho de entrega da soberania nacional o Governo tem erguido. Poucos são
os que conhecem os textos dos acordos firmados entre a USAID e o Brasil no
setor educacional. É possível que nenhum brasileiro, autoridade
governamental ou não, tenha uma visão conjunta do sistema que eles
começam a consolidar. É certo que ninguém sabe que medidas estão sendo
tomadas em decorrência dos planos por eles estabelecidos. (ALVES: 1968
p.17).
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No que tange o ensino superior, objeto de nossa tese, Moreira Alves abre sua análise
acerca dos acordos, esmiuçando a afirmação do então Ministro Tarso Dutra de que, a 30 de
julho de 1967, os acordos para o planejamento deste nível de formação educacional estavam
definitivamente terminados. A afirmação do então ministro, no entanto, segundo o parlamentar,
representava somente uma meia verdade:
Estudos e planejamentos não são um moto contínuo que dure pela eternidade.
Presumem a proposta de soluções. As soluções têm de ser executadas. Desta
forma, se bem que o planejamento tenha cessado, pelo fato de haver sido
concluído, os efeitos dos acordos sobre a estrutura educacional do Brasil só
agora começarão a ser sentidos. (ALVES: 1968 p.21)

Fato é que, no mesmo dia dessa afirmação, segundo Moreira Alves, o Ministro Tarso
Dutra, segundo declarações próprias, ratificou que apresentaria ao então Presidente da
República (1967/69), Marechal Costa e Silva, os planos que serviriam de base para a reforma da
universidade brasileira. A reforma apontaria para um núcleo central que postulava a
transformação das universidades federais em fundações particulares, tese esta defendida pela
comissão Norte Americana. Apesar do aspecto sigiloso do trâmite de tais decisões, esse
processo de privatização da educação superior poderia ser esperado na medida em que, segundo
Moreira Alves: “(...) o General Meira Matos, um dos oficiais mais ligados ao “castelismo” na
Escola Superior de Guerra (...), encampou esta tese americanista.” (ALVES: 1968 p.22). A
entrega do controle de parte da soberania nacional viria a ratificar a famosa frase do
ex-chanceler Juracy Magalhães – “o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil”. A
proposta posta em andamento é a da transformação das Universidades existentes em fundações.
Necessitamos, portanto, agora dar um segundo passo em nossa análise. Para transformarmos as
Universidades brasileiras em fundações necessitaríamos subordinar todo nosso sistema de
ensino superior aos interesses diretos da economia americana. Segundo Moreira Alves, isso se
depreenderia do seguinte encadeamento de ideias:
As fundações não teriam, para garantir sua sobrevivência econômica, nem o
compromisso de verbas federais que crescessem com as suas necessidades,
nem a de recursos próprios, independentes, que lhes poderiam ser propiciados,
por exemplo, com a transferência de ações das grandes empresas estatais para
sua propriedade. Somente sobreviveriam e se expandiriam se dispusessem de
doações particulares. As doações teriam de vir de algum setor da economia
nacional (...) é da indústria que o dinheiro para as fundações deveria
necessariamente sair (...). As pequenas indústrias não têm sobra de dinheiro
sequer para sobreviverem, muito menos para investirem em educação. As
grandes indústrias, sendo, sobretudo, estrangeiras, seriam a única fonte de
financiamento para as fundações. (ALVES: 1968 p.24 e 25)
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Como à época, segundo Moreira Alves, o capital estrangeiro, sobretudo o
norte-americano, dominava quase 70% do parque industrial existente em nosso país, acatar o
norte indicado pelo acordo, no que tange o financiamento de nosso ensino superior, seria optar
por condenar o país a um estado de eterno subdesenvolvimento, resultante do fato de torná-lo
um eterno consumidor de know-how estrangeiro, impedindo, portanto, nossa aceleração
evolutiva proposta pelo reitor da Universidade de Brasília. Quais as consequências que
podemos extrair destas decisões tomadas de maneira autoritária? Segundo Aranha:
A burocratização do ensino foi intensificada, afogando os professores em
papéis nos quais deviam ser detalhados os objetivos de cada passo do
programa. Houve inferiorização das funções do professor, que se tornou
simples executor de ordens vindas do setor de planejamento, a cargo de
técnicos em educação (...) A inclusão de disciplinas técnicas no currículo teve
por conseqüência a exclusão de outras (como filosofia) e a diminuição da
carga horária de algumas (geografia e história, por exemplo). A queda do
nível de ensino repercutiu de forma mais drástica na escola pública, obrigada
a atender a lei ao pé da letra, enquanto as escolas particulares de certa forma
“contornavam” as exigências oficiais, assumindo apenas a nomenclatura dos
cursos e oferecendo os conteúdos tradicionais. Isso aumentou a seletividade
de nossa educação, fazendo com que o ensino superior se destinasse cada vez
mais aos filhos da elite. (ARANHA: 1996 p.177) (grifo nosso)

Temos, então, um ponto de viragem onde os polos educacionais (público/privado) são
invertidos no que tange a qualidade. A escola pública, que anteriormente representava um polo
de excelência, no que diz respeito ao período da formação básica, apesar de oferecê-la
primordialmente à elite, vai paulatinamente sendo substituída por um robusto sistema particular
de ensino que, pouco a pouco, passa a absorver os filhos dessa mesma elite. Entregue à própria
sorte, ou melhor, entregue a interesses escusos, parte do setor público de ensino que antecede os
estudos superiores passa por um processo acelerado de desmonte, exigindo, posteriormente, o
desmonte da formação posterior, qual seja o ensino superior, na intenção de absorver a
demanda por uma educação de excelência que nunca se realiza.
Iludidos pela perspectiva de mudar de vida a partir da obtenção de um diploma
universitário, boa parte dos egressos dessa escola pública destruída e destituída de suas
prerrogativas principais encontram como única opção as denominadas instituições que
nomeamos anteriormente como parte do ‘mass private sector’.
Os próprios responsáveis pela Instituição Superior em estudo reconhecem as
implicações de tal afirmação, e, numa tentativa de defenderem-se do parco resultado
alcançados por seus alunos nos exames de avaliação propostos pelo governo, remetem a culpa
aos momentos anteriores da formação dos alunos, sem proporem, como uma instituição de
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excelência deveria fazê-lo, maneiras de contornar as consequências desta herança.
Mais adiante, durante nossa análise dos dados coletados e do capítulo da base teórica de
nossa tese, pretendemos verificar se uma das possibilidades de superar tal quadro de abandono,
a que são submetidos os alunos da Instituição em estudo, não passaria pela proposta
contratiualista aventada por Rawls.
Neste momento de nossa análise, porém, vejamos como essa educação pré-universitária
pública é destruída para que conheçamos de perto seus egressos, que representam uma parte
substantiva do corpo discente de nosso objeto de estudo, como afirma seu vice-reitor Ellis
Wayne Brown .(Vide Anexo 5).
A compreensão de como se dá o desmonte da escola pública exigirá de nós um recuo em
direção ao passado para que possamos conhecer as bases do pensamento liberal e
posteriormente as bases dos desdobramentos de seus pressupostos no chamado pensamento
neoliberal. Mas assim estaríamos saltando etapas. Voltemos à análise de Durham até atingirmos
o escopo máximo pleiteado por sua análise. Estávamos mergulhados nos desdobramentos do
golpe de 64, final de seu quarto período de análise, e início do quinto, quando, segundo ela,
cresce um sistema de educação superior privada no sentido do ‘mass private sector. Somente
contemplando a travessia proposta pela autora poderemos, num desenvolvimento posterior,
compreender de que maneira o pensamento neoliberal nos levou ao abandono reinante em
nosso quadro atual. Voltemos à argumentação da autora.
Durham afirma em sua análise deste quinto período que a primeira característica a ser
salientada, que demonstraria uma singularidade do caso brasileiro em relação, por exemplo, aos
demais países da America Latina, reside no fato de que ocorreu em nosso país um
desenvolvimento extremamente acelerado, durante o regime militar, do ensino universitário e
não universitário. Porém esse incremento no número de matrículas apresenta, no caso
brasileiro, um lado perverso. Segundo Durham:
Para atender à demanda massiva que se instaurara, o setor público precisaria
criar não apenas outros tipos de cursos, mas outros tipos de instituição. Nos
Estados Unidos, quando se avolumou a procura por ensino superior, no início
do século XX, a democratização do acesso se fez através da criação de
community colleges, que se mostraram muito eficazes no atendimento a esse
tipo de demanda. Como isso não ocorreu no Brasil, persistiu uma demanda
que o sistema público foi incapaz de absorver. O setor privado foi capaz de
fazê-lo porque se concentrou na oferta de cursos de baixo custo e no
estabelecimento de exigências acadêmicas menores, tanto para o ingresso
como para o prosseguimento dos estudos até a graduação....Apesar da criação
de novas universidades particulares, que já eram vinte em 1975, a expansão de
fato se deu através da proliferação de escolas isoladas, concentradas na oferta
de cursos de baixo custo e menores exigências acadêmicas, como
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administração, direito, economia e formação de professores. (DURHAM
apud BROCK: 2005, p.215/216)

O caso da Universidade em análise é emblemático. Fundado a partir da junção de uma
instituição de ensino de segundo grau (Colégio Salete) e de quatro faculdades isoladas
(Faculdade Paulista de Arte, Faculdade de Ciências e Letras de Moema, Faculdade de Filosofia
Nossa Senhora Medianeira e a Faculdade Dom Domênico), o Centro de Ensino Unificado
Bandeirante (CEUB), nascido em 1988 por ato do Conselho Federal de Educação, será elevado
em janeiro de 1994 à categoria de Universidade. Nascia, assim, a Universidade Bandeirante de
São Paulo, que, segundo Durham, seria considerada um estabelecimento não lucrativo, como
eram considerados formalmente todos os estabelecimentos desse setor até 1996. Essa afirmação
da autora, segundo o texto base em análise, derivaria de sua familiaridade com o sistema a partir
de sua participação em órgãos governamentais de decisão. A UNIBAN nasce no final dos anos
80 numa espécie de ponto de inflexão do crescimento do setor privado. Segundo Durham:
Até essa época, as universidades privadas eram predominantemente
confessionais ou comunitárias, sem fins lucrativos, e tendiam a se assemelhar
às universidades públicas...O movimento de expansão das universidades
particulares, que ocorre a partir de 1985, alterou essa situação, atendendo à
pressão do setor voltado para o ensino de massa, de finalidades lucrativas, sem
interesse pelo desenvolvimento de atividades de pesquisa e de qualificação do
corpo docente. (DURHAM apud BROCK: 2005, p.221/222)

O incremento no número de instituições desse tipo, segundo a autora, seria o resultado
das parcas exigências feitas pelo Conselho Federal de Educação para que uma instituição fosse
elevada à categoria de Universidade, quais sejam, amplitude do campo de conhecimento
abarcado pelos cursos oferecidos e existência de condições mínimas de infra estrutura.
Chegamos, assim, ao último período (Sexto) segundo a taxonomia da autora, de 1995 a 2000
(em diante), quando é inaugurado, a partir de 2003, uma era de incertezas. Essa era
representaria, para alguns autores, a vitória do pensamento neoliberal no domínio da educação.
Este quadro pintado pela autora, e não complementado por sua análise, poderá prosseguir em
seus desdobramentos históricos, através da análise dos acontecimentos atuais que apontam na
direção de uma concepção mais próxima de uma visão neoliberal do setor educacional, como
mostraremos, segundo a óptica de alguns autores.
Cabe aqui, no entanto, algumas considerações iniciais que devem balizar o acolhimento
(com ressalvas) dos postulados apresentados pelos autores que darão sua contribuição, logo em
seguida, neste histórico de importância capital no interior de nossa tese. Após analisarmos a
gênese do pensamento liberal, a partir da obra de Macpherson: ‘A Teoria Política do
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Individualismo Possessivo de Hobbes até Locke’, recolheremos as posições de, entre outros,
Pablo Gentili e Thomaz Tadeu da Silva que afirmam ter ocorrido no Brasil uma vitória do
pensamento de viés neoliberal no setor educacional brasileiro.
Apesar de, como afirmou logo acima Durham, o setor privado do ensino superior ter se
expandido desde 1985 na direção de um ensino de massa, de finalidades lucrativas, sem
interesse pelo desenvolvimento de atividades de pesquisa e de qualificação do corpo docente,
há que se ressaltar algumas iniciativas governamentais, a partir do Governo de Fernando
Henrique Cardoso, que não nos permitem reconhecer as características de um ‘neoliberalismo
puro‘ no âmbito da ‘exploração’ da educação superior no Brasil, enquanto negócio.
Avaliações que vão desde o Exame Nacional de Cursos (ENC), antigo Provão, até o
ENADE (Exame Nacional de Avaliação do Desempenho de Estudante), desmentem, pelo
menos a princípio, a afirmação de que políticas educacionais de caráter neoliberal tenham sido
a regra no que diz respeito ao ensino superior particular brasileiro.
Sigamos a gênese deste sistema de avaliação para, posteriormente, podermos
confrontá-lo com as afirmações dos autores supracitados que afirmam existir no Brasil um
esquema neoliberal da gestão do saber universitário.
Na metade da década de 90 do século passado, durante o mandato do então Presidente
da República Fernando Henrique Cardoso, o governo brasileiro dá início a uma série de
tentativas de implementação de um sistema de avaliação do ensino superior. A lei 9.131/95
afirmava em seu Art. 3º que, com vistas ao disposto na letra "e" do § 2º do art. 9º da Lei n.º
4.024, de 1961, com a redação dada pela presente Lei, o Ministério da Educação e do Desporto
fará realizar avaliações periódicas das instituições e dos cursos de nível superior, fazendo uso
de procedimentos e critérios abrangentes dos diversos fatores que determinam a qualidade e a
eficiência das atividades de ensino, pesquisa e extensão. (Vide Anexo 6).
Posteriormente outras leis passam a incluir no sistema de avaliação o Censo de
Educação Superior e a Avaliação das Condições de Ensino (ACE), que, através da visita de
comissões externas às instituições de ensino, buscavam avaliar o grau de excelência de cada
Instituição Superior de Ensino. Tal exame passou a permitir a classificação anual dos cursos
oferecidos pelas Instituições em cinco níveis que recebiam os escores de A a E. O crescimento
do Provão ao saltar da avaliação de 3 áreas de conhecimento em 1995 para 26 em 2003 não foi
considerado um instrumento confiável de avaliação, sendo criticado por muitos educadores,
entre outras coisas, por avaliar somente o resultado final do processo de formação superior.
Sendo debatida a mudança do Provão durante a campanha presidencial de 2002, tal
discussão finda por dar origem, logo após a posse do novo Presidente da República, Luis Inácio
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Lula da Silva, à Comissão Especial de Avaliação (CAE) incumbida de promover o
aperfeiçoamento do sistema de avaliação do terceiro grau. Em agosto de 2003, a comissão
avaliativa propõe o SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) que passa
a ser formalmente instituído através da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que em seu bojo
propunha uma nova visão dos processos avaliativos criando o ENADE (Exame Nacional de
Avaliação do Desempenho de Estudantes). (Vide Anexo 7).
Tais sistemas de avaliação, ainda que apontando para a direção de um controle Estatal
sobre as Instituições Superiores de Ensino, mostraram-se falhos em seu objetivo de garantir um
ensino superior de qualidade para grande parte do alunado que via neste nível de escolaridade
uma das poucas oportunidades de ascensão social. Tais falhas são apontadas por Tadeu da Silva
e Gentili, como veremos em seguida, como uma espécie de resultante de um viés neoliberal que
teria perpassado a educação do país. Acompanhemos suas argumentações para que possamos
compreender o porquê da qualificação de neoliberal proposta pelos autores, apesar, de como
vimos, existir desde a década de 90 uma tentativa de controle deste nível de escolaridade pelos
órgãos ligados ao Governo Federal. Para tanto devemos realizar um percurso histórico que nos
leve das bases do pensamento liberal até os desdobramentos do chamado pensamento
neoliberal.
Voltemos, então, às bases do pensamento liberal, para, através de sua compreensão,
conhecermos os contornos de suas limitações, e, a partir deles, reconhecermos a contribuição de
Rawls, base teórica de nossa tese, para o desenvolvimento de nossa argumentação. O recuo às
origens do liberalismo nos leva ao pensamento de John Locke (1632-1704), mais precisamente
aos anos de 1689-1690, quando são publicados os “Dois Tratados sobre o Governo Civil”.
Tentemos uma aproximação ao seu pensamento a partir da análise feita por Macpherson acerca
da gênese da tradição liberal. Nos movimentos iniciais de sua obra “A Teoria Política do
Individualismo Possessivo de Hobbes até Locke”, Macpherson afirma que:
Muito se tem escrito nos anos mais recentes sobre a dificuldade para se
encontrar uma base teórica firme para o estado liberal-democrático. Como a
dificuldade persiste, parece que vale a pena indagar se essa base teórica não
estará tanto nas raízes da tradição liberal, quanto em algum desenvolvimento
posterior. Para essa indagação, podemos considerar as raízes como estando
presentes na teoria e na prática políticas do século XVII inglês. Foi então, no
decorrer de uma prolongada luta no parlamento, uma guerra civil, uma série
de experiências republicanas, a restauração da monarquia e uma revolução
constitucional final que evoluíram todos os princípios que viriam a ser básicos
para a democracia liberal, ainda que não tivessem êxito idêntico na época.
Está claro que, tanto na luta prática como nas justificativas teóricas, foi
ingrediente essencial uma nova crença no valor e nos direitos do indivíduo.
(MACPHERSON: 1979 p.13) (grifo nosso)
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A análise de Macpherson que se desenvolve em torno da filosofia política, originária do
século XVII inglês, visa, num primeiro momento, dar conta de demonstrar a íntima relação
entre as bases do liberalismo inglês e a valorização crescente da figura do indivíduo. Tal
valorização do individualismo como categoria teórica de base, segundo o autor, liga-se, pelo
menos, à tradição de pensamento inaugurada por Thomas Hobbes (1588-1679) nos anos
imediatamente anteriores ao pensamento Lockeano. Apesar de partirem de concepções distintas
acerca da condição humana no denominado ‘Estado de Natureza’, ambos teriam demonstrado
que as bases da gênese dos direitos e dos deveres políticos devem ser buscadas a partir da
análise dos interesses e desejos particulares de cada indivíduo. No entanto, por conceberem tal
‘Estado’ de maneiras antagônicas, teriam colhido como corolário conjuntos de proposições
também profundamente antagônicos. Para que possamos ilustrar tal afirmação, tomemos uma
passagem de cada autor na intenção de formarmos um quadro mais preciso daquilo que os
aproxima e daquilo que os separa, na intenção de, mais adiante, em nossa argumentação,
podermos justificar nossa escolha pelo caminho indicado por John Locke. No capítulo XIII, do
Livro I, de sua obra de filosofia política “O Leviatã”, cujo título é: “Da condição natural da
humanidade relativamente à sua felicidade e miséria”, podemos colher a seguinte descrição de
tal estado, proposta por Hobbes:
A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do
espírito que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais
forte de corpo, ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se
considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é
suficientemente considerável para que qualquer um possa com base nela
reclamar qualquer benefício a que outro não possa também aspirar, tal como
ele (...). Por outro lado, os homens não tiram prazer algum da companhia uns
dos outros (e sim, pelo contrário, um enorme desprazer), quando não existe
um poder capaz de manter a todos em respeito (...). Com isso se torna
manifesto que, durante o tempo em que os homens vivem sem um poder
comum capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela
condição a que se chama guerra; e uma guerra que é de todos os homens
contra todos os homens. Pois a guerra não consiste apenas na batalha, ou no
ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar
batalha é suficientemente conhecida. (HOBBES: 1974 p.78)

Ao mesmo tempo, no que tange o pensamento político de seu oponente John Locke,
pelo menos no que diz respeito à descrição deste estado primitivo da humanidade, os termos de
sua descrição apontam para uma direção diametralmente oposta. A partir do delinear do ‘Estado
de Natureza’, que aparece na abertura do capítulo II de sua obra “Segundo Tratado Sobre o
Governo”, podemos colher a seguinte descrição de tal momento do desenvolvimento das
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sociedades humanas:
Para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem, devemos
considerar em que estado todos os homens se acham naturalmente, sendo este
um estado de perfeita liberdade para ordenar-lhes as ações e regular-lhes as
posses e as pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos limites da lei
da natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro
homem. Estado também de igualdade, no qual é recíproco qualquer poder e
jurisdição, ninguém tendo mais do que qualquer outro; nada havendo de mais
evidente que criaturas da mesma espécie e da mesma ordem, nascidas
promiscuamente a todas as mesmas vantagens da natureza e ao uso das
mesmas faculdades, terão também de ser iguais umas às outras sem
subordinação ou sujeição; a menos que o Senhor de todas elas, mediante
qualquer declaração manifesta de sua vontade, colocasse uma acima da outra,
conferindo-lhe, por indicação evidente e clara, direito indubitável ao domínio
e à soberania. (LOCKE: 1973 p.41) (Grifo nosso)

Locke, ao reconhecer a igualdade de base entre os seres humanos e inferir, a partir desta,
a impossibilidade da exigência por parte de alguns da sujeição e da subordinação de outros,
necessita enfrentar as manifestações reais que teimam em apontar na direção contrária, isto é,
teimam em demonstrar que os homens comportam-se mais à maneira como indicava a análise
de seu antecessor. Macpherson, no que se refere a esta espécie de fraqueza no interior dos
pressupostos centrais da filosofia política de Locke, reconhece a necessidade de mantermos no
horizonte do consenso proposto pelo filósofo “um conserto que restituísse um senso de valor
moral ao indivíduo e que o combinasse novamente com o senso de valor moral da comunidade,
que havia estado presente, em certo grau, na teoria puritana e na de Locke” (MACPHERSON:
1979 p.14). Estando longe desses pressupostos de uma concepção puritana das relações entre os
homens, os postulados que fundamentam o consenso reconhecido por Locke parecem não mais
corresponder aos seus anseios de uma sociedade justa. Temos ainda um outro agravante. A
questão de escala não é neste caso também um problema de pouca monta. Se tomarmos
comunidades cada vez maiores, a tensão entre liberdade e segurança passará a exercer uma
pressão cada vez mais presente, pressão que tenderá a ameaçar o equilíbrio de forças no interior
dos aglomerados humanos até um ponto que poderá ser considerada insuportável. Tal relação
entre comunidade e liberdade, como termos relativamente opostos, é reconhecida, entre outros,
por Zygmunt Bauman nos seguintes termos:
Há um preço a pagar pelo privilégio de “viver em comunidade” – e ele é
pequeno e até invisível só enquanto a comunidade for um sonho. O preço é
pago em forma de liberdade, também chamada “autonomia”, “direito à
auto-afirmação” e “à identidade”. Qualquer que seja a escolha, ganha-se
alguma coisa e perde-se outra. Não ter comunidade significa não ter proteção;
alcançar a comunidade, se isto ocorrer, poderá em breve significar perder a
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liberdade. A segurança e a liberdade são dois valores igualmente preciosos e
desejados que podem ser bem ou mal equilibrados, mas nunca inteiramente
ajustados e sem atrito. (BAUMAN: 2003 p.10)

Dessa forma, o liberalismo de Locke precisa enfrentar todas as dificuldades que as
soluções contratualistas, que apostam na bondade humana, precisam enfrentar. Segundo
Macpherson:
(...) as dificuldades da moderna teoria liberal democrática são mais profundas
do que se havia pensado antes: que o individualismo oriundo do século XVII
continha a dificuldade central, residindo esta na sua qualidade possessiva. Sua
qualidade possessiva se encontra na sua concepção do indivíduo sendo
essencialmente o proprietário de sua própria pessoa e de suas próprias
capacidades, nada devendo à sociedade por elas. O indivíduo não era visto
nem como um todo moral, nem como parte de um todo social mais amplo, mas
como proprietário de si mesmo (...). A sociedade torna-se uma porção de
indivíduos livres e iguais, relacionados entre si como proprietários de suas
próprias capacidades e do que adquiriram mediante a prática dessas
capacidades. A sociedade consiste de relações de troca entre proprietários. A
sociedade política torna-se um artifício calculado para a proteção dessa
propriedade e para a manutenção de um ordeiro relacionamento de trocas.
(MACPHERSON: 1979 p.15) (grifo nosso)

Locke, como Hobbes, vê na sociedade política um artifício. Esse autômato,
representado pelo Estado, garantiria o ordenamento das relações de trocas que se dariam no
interior da sociedade civil. Uma espécie de regulamentação garantiria certo nível de bem-estar
social, a partir do impedimento de que as relações de troca extrapolassem os limites do
razoável. É justamente esta regulamentação que entra em crise, como veremos, com o
neoliberalismo. Maccpherson já nos anuncia o final em anticlímax que se aproxima. Na
sequência de sua análise afirma que justamente este será o núcleo de sua argumentação:
Argumentarei que essas suposições que, de fato correspondem
substancialmente às relações reais de uma sociedade de mercado, foram o que
deu à teoria liberal sua força no século XVII, mas que se tornou a origem de
sua fraqueza no século XIX, quando a evolução da sociedade de mercado
destruiu certos pré-requisitos para se extrair uma teoria liberal de suposições
possessivas, ao passo que a sociedade se lhes amoldou tão intimamente que
elas não puderam ser abandonadas. Ainda não foram abandonadas e nem
poderão ser enquanto predominarem as relações de mercado.
(MACPHERSON: 1979 p.15 e 16)

Tais relações não foram abandonadas. Portanto, o impasse persiste. Temos que dar
conta das ‘contradições’ que parecem estar presentes no pensamento liberal de Locke. Existe,
segundo o autor, uma tensão necessária, como um mal de raiz a rondar o pensamento do pai do
liberalismo. Macpherson reconhecerá ao fim de sua análise toda a grandeza e todo o esforço

58

despendido para a construção do pensamento liberal inglês. Porém, terá que apontar para as
limitações internas de seus postulados. Segundo o autor:
(...) Locke, levando para os postulados do Segundo Tratado as suposições
implícitas da diferenciação por classes quanto à racionalidade e aos direitos
(deduzidas de sua compreensão de sua própria sociedade) chegou a uma
ambígua teoria de cidadania diferenciada na sociedade civil, uma teoria que
justificava um estado de classe partindo de postulados de igualdade de direitos
naturais (...). Locke não podia ter consciência de que a individualidade que
advogava era ao mesmo tempo a negação da individualidade. Essa
consciência não se encontra em homens que estavam apenas começando a
perceber as grandes possibilidades de liberdade individual que existiam no
avanço da sociedade capitalista. A contradição estava lá, mas para eles era
impossível reconhecê-la, quanto mais resolvê-la. Locke foi de fato o
manancial do liberalismo inglês. A grandeza do liberalismo do século XVII foi
sua afirmação do indivíduo racional livre, com critério para a boa sociedade;
sua tragédia foi que essa mesma afirmação era inevitavelmente uma negação
do individualismo à metade da nação. (MACPHERSON: 1979 p.273) (grifo
nosso)

Vamos ver antes de enfrentarmos nossa questão de fundo, com base nos postulados de
Rawls, e sua análise baseada no postulado do consenso entre seres razoáveis, como essa
negação se aprofunda, em grau e extensão, a partir da negação de parte dos postulados de
Locke, quando mergulhamos numa sociedade ‘organizada’ pelo modelo econômico neoliberal.
Antes, porém, um pequeno adendo. Ao pretendermos uma saída via consenso, como se anuncia
a partir da escolha de um hegeliano de direita, declinaremos as posições filosóficas de Hobbes
em nome da saída consensual vislumbrada por Locke e complementada posteriormente pela
filosofia de Rawls. Como nosso estudo das relações internas à Universidade pressupõe que as
partes envolvidas: reitor, professores, alunos e funcionários sejam pessoas razoáveis, a opção
pelo liberalismo lockeano se nos apresenta como a via privilegiada para a busca das soluções
dos impasses que visamos enfrentar. Comecemos, portanto, pelas origens, busquemos as
origens do neoliberalismo e os alicerces teóricos de seus pressupostos.
Há consenso que o neoliberalismo surge como um ataque político e teórico ao Estado do
bem-estar social, que passa a vigorar de maneira mais clara na Europa a partir do ano de 1947,
isto é, a partir dos anos imediatamente subsequentes aos desenvolvimentos finais da segunda
grande guerra, tendo como marco inaugural o texto escrito por Friedrich Hayek: ‘O Caminho da
Servidão’. Hayek defendia que qualquer limitação imposta pelo Estado, qualquer limitação
imposta à livre iniciativa, representaria, em última instância, um aviltamento à liberdade
econômica e, sobretudo, uma afronta à liberdade política. Na intenção de compactuar seus
ideais com os demais simpatizantes de seus pressupostos, Hayek convoca uma reunião, em uma
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dada estação na Suíça (Mont Pélerin), no afã de iniciar um movimento em favor da
desregulamentação dos mercados, mercados cujas leis controladas de perto pelos governos
centrais impediam o desenvolvimento livre e o tráfico livre dos capitais.
Durante o encontro, funda-se a Sociedade de Mont Pélerin, que passa a reunir-se a cada
dois anos no intuito de, sem maiores rodeios, combater o keynesianismo, propondo de maneira
clara um regime de desregulamentação, isto é, propondo a livre circulação do capital e a quase
impossibilidade da circulação de pessoas, pois tal capitalismo livre de regras produziria,
inevitavelmente, uma legião de marginalizados que buscariam outras alternativas de vida
tentando migrar dos países periféricos do sistema para os países cêntricos. Os argumentos de
Hayek não viam inclusive como algo de ruim esta gênese de uma espécie de exército de reserva
de mão-de-obra enclausurado em seus países de origem. A estabilidade monetária deveria ser
mantida através de um controle rígido/orçamentário, obtido a partir da contenção dos gastos
públicos com bem-estar social, restaurando uma taxa “natural” de desemprego que serviria
como meio para desestabilizar os sindicatos, evitando as ingerências de suas reivindicações. Tal
controle sobre as pressões exercidas por essas entidades de classe deveria se dar de maneira
ferrenha, pois, segundo Hayeek, as raízes da crise do capitalismo, iniciada em 1973, ligar-se-ia
ao fato de que tais reivindicações por maiores salários e por maiores gastos sociais seriam as
responsáveis pela era de prosperidade presente nos anos anteriores.
Porém, é somente por volta de 1979 que aparecem as oportunidades para a implantação
de seu projeto de desregulamentação. Iniciado na Inglaterra no governo Thatcher, seguido por
Reagan (1980) nos Estados Unidos, Khol (1982) na Alemanha, Schluter (1983) na Dinamarca,
o projeto neoliberal se expandiu para quase todos os países do norte da Europa Ocidental, com
exceção da Suécia e da Áustria. Resta-nos responder às questões: do que fizeram e de qual era,
na prática, o objetivo do abraçar deste modelo econômico pela Inglaterra e pela maior parte dos
países de capitalismo avançado europeu? Segundo Perry Anderson, em sua apresentação à
obra: ‘Pós-neoliberalismo: As Políticas Sociais e o Estado Democrático’:
Os governos Thatcher contraíram a emissão monetária, elevaram as taxas de
juros, baixaram drasticamente os impostos sobre os rendimentos altos,
aboliram controles sobre os fluxos financeiros, criaram níveis de desemprego
massivos, aplacaram greves, impuseram uma nova legislação anti-sindical e
cortaram gastos sociais. (GENTILI: 2010 p. 12).

Mesmo os governos de esquerda (euro-socialistas) como Miterrand, na França,
González, na Espanha, Soares, em Portugal, Craxi, na Itália, Papandreou, na Grécia, são
obrigados a capitular, segundo Anderson, já entre os anos 1982/1983. Tal disseminação do
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modelo tem suas explicações. Segundo Anderson:

A prioridade mais imediata do neoliberalismo era deter a grande inflação dos
anos 70. Nesse aspecto, seu êxito foi inegável. No conjunto dos países da
OCDE (Organização Européia para o Comércio e Desenvolvimento), a taxa
de inflação caiu de 8,8% para 5,2%, entre os anos 70 e 80, e a tendência de
queda continua nos anos 90. A deflação, por sua vez, deveria ser a condição
para a recuperação dos lucros. Também nesse sentido o neoliberalismo obteve
êxitos reais. Se, nos anos 70, a taxa de lucro das indústrias nos países da
OCDE caiu em cerca de 4,2%, nos anos 80 aumentou 4,7%. (GENTILI: 2010
p. 12).

Porém, o preço a ser pago por esse equilíbrio econômico foi a derrota do movimento
sindical e um profundo arrocho salarial. Tal quadro também representava a vitória das posições
neoliberais, pois, segundo seu ideário, o crescimento das taxas de desemprego representariam,
como já afirmamos acima, mecanismo natural e necessário para qualquer economia de mercado
que se quisesse eficiente. Esse excedente ‘necessário’ de mão-de-obra evitaria a pressão por
maiores salários e a ‘consequente’ volta da inflação. No entanto, entre os anos 70 e 80, a taxa de
crescimento passa ao longe dos escores alcançados nos anos 50 e 60. Quais seriam as razões
deste paradoxo?

Em que momento as previsões mostraram-se falhas? Segundo ainda

Anderson:
(...) a desregulamentação financeira, que foi um elemento tão importante do
programa neoliberal, criou condições muito mais propícias para a inversão
especulativa do que produtiva...Por outro lado – e este foi, digamos, o fracasso
do neoliberalismo -, o peso do Estado de bem-estar não diminuiu muito,
apesar de todas as medidas tomadas para conter os gastos sociais...Duas
razões básicas explicam este paradoxo: o aumento dos gastos sociais com o
desemprego, que custaram bilhões ao Estado, e o aumento demográfico dos
aposentados na população, que levou o Estado a gastar outros bilhões em
pensões. (GENTILI: 2010 p. 16).

No entanto, as posições neoliberais, em sua vocação de Fênix, colherão um novo alento.
A sobrevivência do thatcherismo na Inglaterra, a derrota da social-democracia em 91 na Suécia,
a vitória de Berlusconi na Itália teriam como explicação a derrocada do socialismo real na
Europa oriental e na União Soviética, de 89 a 91, justamente no momento em que o modelo
neoliberal apresentava seus momentos de esgotamento. Para Anderson:
Não há neoliberais mais intransigentes no mundo do que os “reformadores”
do Leste. Dois anos atrás, Vaclav Klaus, primeiro-ministro da República
Tcheca, atacou publicamente o presidente do Federal Reserve Bank dos
Estados Unidos no governo Reagan, Allan Greenspan, acusando-o de
demonstrar debilidade e frouxidão lamentáveis em sua política monetária. Em
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artigo para a revista The Econimist, Klaus foi incisivo: “O sistema social da
Europa ocidental está demasiadamente amarrado por regras e pelo controle
social excessivo. O Estado de bem-estar, com todas as suas transferências de
pagamentos generosos desligados de critérios, de esforços ou de méritos,
destrói a moralidade básica do trabalho e o sentido de responsabilidade
individual. Há excessiva proteção e burocracia Deve-se dizer que a revolução
thatcheriana, ou seja, anti-keynesiana ou liberal, parou – numa avaliação
positiva – no meio do caminho na Europa ocidental e é preciso completá-la”.
(GENTILI: 2010 p. 18).

Para que aproximemos este avanço neoliberal de nosso objeto de análise, devemos
salientar ainda que, genealogicamente, a América Latina presenciou a primeira experiência
neoliberal do mundo durante a ditadura chilena levada a cabo pelo General Pinochet. Tal
experiência de desregulação econômica, redistribuição de renda em favor dos mais abastados,
desemprego massivo e privatizações de bens públicos tem início perto de dez anos antes de
Thatcher na Inglaterra; experiência esta baseada nos pressupostos de Friedman, e, portanto, de
inspiração norte-americana. Reconhecido esse protagonismo latino-americano na implantação
das políticas neoliberais, aproximemo-nos agora do Brasil para concebermos de que maneira
este é afetado por essa onda.
Antes, porém, de avançarmos as considerações de Gentili, Anderson e Paulo Neto
acerca do neoliberalismo, ratificamos que no Brasil falarmos em avanço neoliberal torna-se
temerário, pois, devemos levar em consideração, no domínio de nosso objeto de estudo, qual
seja, no âmbito do setor educacional, como já indicamos anteriormente no interior desse
histórico, uma série de medidas de controle visando organizar e fiscalizar o setor educacional
superior a partir da instituição do provão e de outras medidas de avaliação levadas a cabo pelo
Ministério da Educação desmentem, em parte, as afirmações dos autores. No entanto, veremos,
quando da análise de nosso objeto de estudo, que tal tentativa de controle foi, de certa maneira,
ineficaz par barrar os descaminhos pelos quais se embrenhou a educação superior particular
brasileira. Sigamos, a partir dessas restrições necessárias, as considerações dos três autores
supracitados.
Na mesma obra anteriormente citada, texto de José Paulo Netto intitulado: ‘Repensando
o Balanço do Neoliberalismo’ poderá nos servir de norte. Ao comentar a pequena história do
neoliberalismo traçada por Perry Anderson, Paulo Netto propõe uma exposição que, em última
análise, pretende demonstrar que a ofensiva neoliberal, ainda que muito bem orquestrada por
aqueles que se beneficiam de sua aplicação, defrontar-se-á com obstáculos cumulativos e
inevitáveis. Segundo esse autor:
(...) há limites objetivos que poderíamos designar como “capacidade de
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tolerância” das massas à degradação de suas condições de vida...esta
desigualdade não vem despida de uma corte de seqüelas. Ao contrário: ela
emerge com - eu me atreveria a dizer – corolários quase inevitáveis, uma série
de traços ideológico-culturais que eu não hesitaria em qualificar, mesmo
grosseiramente, de cloaca da cultura contemporânea: a xenofobia, os
particularismos, as hostilidades étnicas...Nesse sentido, mesmo sem sugerir
que a ofensiva neoliberal esteja com seus dias contados, eu diria que ela se
defronta com tamanhas tensões e contradições, choca-se tão frontalmente com
certos valores culturais hoje incorporados por grandes massas de cidadãos,
que me parece pouco provável que tenha uma larga vigência histórica.
(GENTILI: 2010 p. 31/32).

Se nos fiarmos na afirmação do autor de que as consequências centrais da aplicação de
uma gerência das riquezas baseada numa concepção neoliberal levarão, inevitavelmente, a uma
falência do modelo, poderemos encontrar aí o ‘obstáculo’, sempre presente no argumento de
Rousseau, que levará a bom termo a gerência das relações entre os homens. Reconhecida a
limitação do modelo poderemos buscar novas maneiras de gerenciar a crise. Essa espécie de
antevisão dos movimentos internos e necessários dos processos históricos é enunciada nos
seguintes termos pelo autor:
Recuso-me a crer – e atenção: não por um ato de fé ou por principismo, mas
pela convicção teórica e prática, fundada no que sabemos acerca da história
dos homens -, recuso-me a crer que este quadro aparente de “fim da história”,
dessa hegemonia neoliberal seja algo definitivamente duradouro. Estou
convencido - teórica e praticamente - de que há tendências objetivas que põem
em xeque a possibilidade de um grande futuro para o neoliberalismo’.
(GENTILI: 2010 p. 32).

Vejamos agora, a partir desta abertura para uma esperança por melhores dias, de que
maneira esta visão neoliberal instaura-se no domínio da educação, e, em particular, na
Universidade em análise. Desse percurso poderemos colher quais foram os fatores limitantes
que levaram à sua derrocada e à consequente aquisição por outro ator econômico do ramo da
gestão particular de ensino. Tal análise buscará uma possível saída para os impasses a serem
enfrentados, a partir da visão contratualista proposta por Rawls. Se nos mantivermos no
interior dos discursos dos mesmos autores que vimos discutindo até agora, poderemos
completar nosso percurso de análise dos desdobramentos, agora no âmbito estrito da educação,
do modelo neoliberal de gestão das riquezas a partir da abertura da obra: ‘Neoliberalismo,
Qualidade e Educação’, organizada por Pablo A. A. Gentili e Tomaz Tadeu da Silva. Na página
inicial da obra, há a citação de uma manchete da Folha de São Paulo, datada de 15 de março de
1994, cujo enunciado é lapidar para a compreensão dos desdobramentos da organização
econômica segundo os moldes neoliberais e da importância da esfera escolar como momento
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privilegiado para difundir seus posicionamentos.
Segundo o autor, o jornal apresenta partes de uma espécie de cartilha, editada por certo
Instituto Liberal, que, ao ser distribuído no interior das escolas da rede pública da cidade de São
Paulo, teria por meta ensinar para o alunado as bases do pensamento liberal. O autor nos dá
alguns fleches sobre o que versa o texto que acompanha os quadrinhos ilustrados com a Turma
da Mônica. Segundo Silva:
Numa das sequências, com o suposto objetivo de mostrar às crianças as causas
da inflação, lê-se: “Antigamente o governo era responsável somente pela
segurança interna e externa...Depois, pegou outras atribuições... Educação...
Saúde... Previdência (Deixemos de lado, mas não por ser irrelevante, a
política de representação desses setores e das pessoas envolvidas
corporificada nos desenhos – no quadrinho encimado pela palavra
“Educação” uma mulher de vestido justo e curto e sapato alto aponta com uma
vara para o quadro-negro onde está escrita a expressão “4x2”; no que ilustra a
Previdência há um homem idoso, calvo, com um cachecol em torno do
pescoço, supostamente recebendo o pagamento mensal de sua aposentadoria
num gichê).” (GENTILI: 2001 p.11).

As imagens que compõem tal material impresso visam, claramente, atribuir todas as
mazelas da sociedade à intervenção do Estado, ou seja, seu objetivo é esvaziar a esfera pública
na intenção de abrir caminho ao livre trânsito do capital; meta a ser alcançada por qualquer
defensor da gestão neoliberal da economia. A tal constatação já havíamos chegado a partir das
considerações levadas avante por Perry Anderson. Resta-nos entender, agora, o porquê da
importância deste ataque neoliberal justamente na frente de batalha que envolve a educação .
Segundo Silva:

(...) a estratégia neoliberal de conquista hegemônica não se limita ao campo
educacional, embora ele ocupe aí um lugar privilegiado, como um dos muitos
elementos passíveis de serem utilizados como técnica de governo, regulação e
controle social...O projeto neoconservador e neoliberal envolve,
centralmente, a criação de um espaço em que se torne impossível pensar o
econômico, o político e o social fora das categorias que justificam o arranjo
social capitalista...Nessa redefinição a solução dessas questões é...deslocada
do espaço público, social e político e é re-situada no âmbito da iniciativa
individual.’ (GENTILI: 2001 p.13/14). (Grifo Nosso).

Delineia-se, assim, qual o papel central da esfera da educação para o processo de
disseminação das bases do neoliberalismo. Tal projeto visa inculcar, a partir da mais tenra
idade, uma espécie de pensamento único, de pensamento hegemônico, que esvazie a
representação do Estado de todas as suas atribuições e permita ao capital o livre trânsito para
que possa se reproduzir e se concentrar na mão de poucos. Assim, o antigo discurso da
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igualdade e justiça social é paulatinamente substituído por noções de eficiência, produtividade
e qualidade total. Esta criação de um novo vocabulário é parte central da estratégia neoliberal,
pois, como sabemos, desde a filosofia de Nietzsche, é a partir da linguagem que construímos o
Real, na medida em que, com a morte de Deus, não temos mais um absoluto que o sustente além
do discurso (a menos que nos alicercemos em sua teoria das forças). Como afirma o filósofo
alemão na abertura do livro II da ‘A Gaia Ciência’, parágrafo 58:
Somente como criadores! - Isto me causou o maior dos cansaços e continua a
me causar o maior dos cansaços: perceber que indizivelmente mais importa
como as coisas se chamam, do que o que elas são....Mas também não
esqueçamos disto: basta criar novos nomes, estimativas e verossimilhanças
para, a longo prazo, criar novas “Coisas.”’ (NIETZSCHE: 1974 p.205).

A partir do fim das representações religiosas do mundo ficamos órfãos de uma
metafísica que sustente o discurso sobre o Real. Em contrapartida, abre-se a possibilidade de
construirmos este mesmo Real através de nossos próprios esforços. Da mesma forma que o
pensamento único, neoliberal, construiu uma realidade, onde as antigas garantias de
bem-estar-social foram descartadas, podemos tecer um contra discurso que venha a dar cabo do
abandono a que foram relegadas grandes massas de indivíduos, com se fizessem parte do lixo
da história. Os bolsões de pobreza que o neoliberalismo afirmava iriam desaparecer em um
curto intervalo de tempo, a partir de certos ajustes de base, teimam em crescer. A crise atual da
zona do Euro não nos permite mais os benefícios da dúvida. A partir da impossibilidade de
recorrer a um absoluto resta-nos a saída consensual baseada nos atos performativos de fala.
Porém, com o esvaziamento da esfera pública, estamos impossibilitados de intervir. Como
afirma Silva:
(...) a estratégia liberal de retirar a educação intitucionalizada da esfera
pública e submetê-la às regras do mercado significa não mais liberdade (a
palavra-fetiche da retórica neoliberal) e menos regulação, mas precisamente
mais controle e “governo” da vida cotidiana na exata medida em que a
transforma num objeto de consumo individual e não de discussão pública e
coletiva. Nesse caso, menos governo significa mais governo...a situação
desesperadora enfrentada cotidianamente em nossas escolas por
professoras/es e estudantes é vista como resultado de má gestão e desperdício
de recursos...como faltas de produtividade e esforço por parte de
professores/as e administradores/as educacionais, como conseqüência de
métodos “atrasados” e ineficientes de ensino e de currículos inadequados e
anacrônicos...Para problemas técnicos, soluções técnicas (tal como a
privatização, por exemplo).’ (GENTILI: 2001 p.18/19). (Grifo Nosso).

Eis aí o cerne do pensamento que passou a vigorar no gestor educacional da
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Universidade em questão. A partir da constatação dos pífios resultados alcançados por seus
alunos nos exames de avaliação propostos pelo Ministério da Educação e Cultura, o reitor da
Universidade buscou, como afirma o texto, soluções técnicas para problemas técnicos. Ao
invés de buscar a solução para os problemas a serem enfrentados a partir de uma ampla
discussão acerca dos ajustes a serem feitos com toda a comunidade acadêmica, uma decisão
autocrática por parte do dono da Instituição visou resolver o problema de maneira simples e
econômica, retirando das mãos dos professores o controle sobre o seu mister. Esta espécie de
esteira fordista representada pelo controle diário dos conteúdos a serem ministrados pelos
professores em sala de aula representa em parte, e pretendemos demonstrar isso, o cerne dos
problemas que surgiram no interior da Universidade, levando-a, como sabemos hoje, à sua
derrocada e venda para um novo gestor. Porém, antes de enfrentarmos tal questão, a partir da
base empírica de nosso trabalho, retornemos às origens.
Analisemos de que maneira Ford propunha o gerenciamento da produção para
podermos aproximar seus pressupostos aos da gestão pouco democrática do ensino proposta
pela instituição em destaque, para, em seguida, aventarmos uma proposta de saída para os
problemas a serem enfrentados por ela, a partir da solução contratualista proposta por Rawls.
Pretendemos mostrar, inclusive, que Rawls de certa maneira consegue contornar os problemas
apontados por Macpherson acerca do caráter possessivo da organização econômica liberal que
deixa de fora boa parte da população das benesses por ela produzidas, a partir de sua proposta
de tratar desigualmente os desiguais, distribuindo de maneira mais justa os bens produzidos
coletivamente.
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A via oposta ao consenso: o paradigma fordista (análise das origens)
Vamos, no desenvolvimento deste capítulo, analisar o método de produção fordista, na
intenção de traçar um paralelo entre sua maneira de conceber o processo de controle sobre a
produção e o método proposto pela Universidade em análise para controlar também a
‘produção’ de conhecimento por parte de seus alunos através de um conjunto de medidas que, a
nosso ver, aproxima-se muito do controle da produção fordista. Tal análise servirá para apontar
suas limitações no que tange à Universidade em questão para, posteriormente, indicarmos uma
possível saída, a partir de um viés contratualista de solução dos conflitos via consenso.
Voltemos a Ford.
A lei natural é a lei do trabalho e só por meio do trabalho honesto há felicidade
e prosperidade. Da tentativa de furtar-se a estes princípios é que os males
humanos defluem. Não há sugestões que me impeçam de aceitá-los como
princípios naturais. A lei do trabalho é ditada pela natureza e é um dogma que
devemos trabalhar. (FORD:1967, p. 12).

Este texto extraído da obra de Ford, já citado nos movimentos iniciais de nossa tese,
poderia servir de epígrafe a toda a sua profissão de fé. Opondo-se à Rousseau em seus dois
discursos endereçados à academia de Dijon, para nos mantermos no âmbito do recorte
bibliográfico de nossa tese, Ford ancora no trabalho uma felicidade possível, sem o qual todo
esforço humano mostrar-se-ia infrutífero na busca de sua plena realização. Chegará inclusive
mais adiante a atrelar liberdade e trabalho como pólos indissociáveis na relação entre os
homens e entre estes e a Natureza.
A liberdade é o direito de cada um dedicar-se ao trabalho por um tempo
determinado e obter como recompensa meios de viver convenientemente,
dispondo a sua vida particular como bem lhe pareça. Esta liberdade individual
e cem outras semelhantes formam a grande Liberdade ideal. As manifestações
secundárias da liberdade é que lubrificam o nosso viver cotidiano. (Ford,
1967: 13).

A ‘grande Liberdade’ aventada por Ford representaria o cimento garantidor da unidade
do povo americano. Alertando seus leitores acerca do perigo das ideias ‘reformadoras’
soviéticas, atrela ao postulado anterior acerca da união entre liberdade e trabalho o adendo de
que em seu país há a evidente presença de uma ameaça:
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(...) um elemento sinistro que deseja meter-se entre os que vivem do trabalho
de suas mãos e os que planejam e organizam este trabalho. A mesma
influência que baniu o cérebro, a experiência e a técnica da Rússia, está
empenhada em fazer o mesmo aqui. Não devemos permitir aos estrangeiros
nocivos, aos que odeiam a humanidade feliz, que venham dividir o nosso
povo. Na unidade está a força e a liberdade americana. (Ford,1967:14).

Neste ponto, Ford entreabre as cortinas onde se escondem as limitações de seu ideal de
uma sociedade próspera e feliz. A unidade americana calcada no ideal de valorização do
trabalho pelo trabalho, tão bem estudada por Weber em sua análise da ética protestante, será
seguida em Ford por dois postulados que inviabilizarão esse esposar feliz entre a ética do
trabalho e a felicidade. Ao analisar o papel do capitalista e adiante a gênese da diferença entre
os homens, Ford inicia o desfiar de um conjunto de corolários que mina as expectativas de uma
conciliação entre capital e trabalho. Quanto ao primeiro ponto, afirma Ford:
Os capitalistas que o são porque descobriram meios de aperfeiçoar a indústria
produtiva, constituem uma das bases da sociedade. Nada possuem de seu, mas
administram a riqueza em benefício dos outros. Os que chegaram a
capitalistas por meio de especulações monetárias constituem um mal
necessário, mas provisório. Pode ser até que em absoluto não sejam um mal,
se o seu dinheiro reverte em benefício público pela produção. Se, porém, serve
apenas para complicar a distribuição ou erguer barreiras entre o produtor e o
consumidor, tornam-se nocivos e desaparecerão no dia em que se estabelecer
uma relação mais justa entre o capital e o trabalho. E isso só se dará quando a
humanidade compreender que a saúde, a riqueza e a felicidade se obtêm
exclusivamente por meio do trabalho. Não há razão alguma para que um
homem disposto a trabalhar não possua meios de fazê-lo e de receber o valor
integral do seu trabalho. Como não há razão nenhuma para que um homem
que pode mas não quer trabalhar deixe de receber o valor inteiro dos serviços
que presta à coletividade. Deve ser-lhe permitido receber o equivalente exato
do que deu. Se nada deu, nada tem a receber. Fica-lhe o direito e a liberdade de
morrer de fome. (grifo nosso) (Ford, 1967: 17).

quanto ao segundo, afirma:
Não há maior absurdo do que pretender a igualdade entre os homens. A
Natureza os fez desiguais e toda a concepção democrática que intenta
igualá-los resulta, pois, num esforço que retarda o progresso. Todos os
homens não podem prestar serviços iguais, porque o número dos aptos é muito
menor do que o dos inaptos. É possível que um grande grupo de incapazes
consiga derrubar um punhado de capazes; mas cavarão a sua própria ruína. Os
homens de valor é que dirigem a massa e permitem que os menos capazes
vivam com menos esforço. A concepção democrática que mira o abaixamento
de nível da capacidade favorece o desperdício. Na natureza não há duas coisas
exatamente iguais. Os nossos automóveis se constroem com peças que se
substituem perfeitamente umas às outras. Essas peças são tão semelhantes
quanto o permitem os processos químicos, o maquinismo mais aperfeiçoado e
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a técnica mais sábia. Não exigem a menor correção, de modo que dois Fords
são tão semelhantes que as peças de um podem passar para outro,
indistintamente, com ajuste perfeito. Entretanto, não são iguais. A diferença
manifesta-se na marcha. (Ford, 1967: 17,18).

A analogia na citação anterior não é inocente; indica o caminho de análise a seguir. Ao
reconhecer os homens desiguais por natureza, e ao afirmar, numa espécie de darwinismo social
que o mais apto deve receber mais, em última instância afirma textualmente isto: o menos apto
deve perecer. A perversidade do argumento reside precisamente no fato de naturalizar a
diferença sem apresentar uma sustentação metafísica, como fazia, por exemplo, Aristóteles,
que garanta o equilíbrio entre os diferentes. Porém, por enquanto, Ford tem a seu favor o
desenvolvimento de seu negócio como resultante desta sua particular visão acerca da
desigualdade entre os homens. Atrelada a ela, sua concepção acerca da qualidade do produto
que produz parece indicar um cenário promissor para seus negócios, pelo menos enquanto os
consumidores estiverem ávidos por seus produtos e puderem adquiri-los. No que tange à
qualidade, Ford deixa claro que a saúde de seus negócios depende, sobretudo, da excelência dos
produtos que oferece. Segundo o próprio autor:
Produzir tendo em vista o consumo quer dizer produzir artigos de boa
qualidade e a preços baixos, que satisfaçam ao público e não somente ao
produtor. Quando o fator dinheiro se desvia de seu papel a produção também
se desvia de sua missão, satisfazendo unicamente ao produtor, o que é um
mal. Com isto poderão advir resultados passageiros, conforme as
circunstâncias, mas quando o público que não está sendo bem servido,
sobrevirá a ruína do produtor. (grifo nosso) (Ford: 1967: 19).

Tal visão nos será útil, mais adiante, quando analisarmos o objeto de nossas
inquietações. Por enquanto, saltemos algumas páginas de seu texto na intenção de recolher os
dados que indicam a saúde de seu negócio. Na abertura do capítulo seguinte, onde descreve o
início da produção do modelo T, Ford já indica o núcleo responsável por essa expansão dos
negócios.
Se há meio de economizar 10% do tempo empregado num serviço ou
acrescer-lhe o rendimento de 10%, o não emprego desse meio equivale à
sobrecarga de uma taxa de 10%. Se a hora de um operário vale 50 cents, a
economia da décima parte desse tempo equivale a um lucro de 5
cents...Economizai dez passos por dia a dez mil operários e tereis
economizado o tempo e a energia necessária para fazer cinqüenta milhas
diárias. (Ford: 1967: 61).

Nesta analogia, temos o caminho que vinculará sua visão particular acerca do controle

70

da produção e a visão de controle esboçada pela Universidade em questão, controle que pomos
em questão autorizados pelos resultados auferidos por esta mesma Universidade nos diferentes
meios de avaliação propostos pelos órgãos de controle Estatal. Voltemos à Ford. A partir dessa
metáfora da economia nos passos, Ford começa a vislumbrar sua ‘revolução copernicana’ no
âmbito da produção em série. Começa a perceber que, ao fixar o trabalhador em seu lugar,
fazendo girar a produção através da esteira, a economia de tempo, também aventada na citação,
pode ser alcançada. Nas palavras de Ford teríamos a seguinte descrição de seu ‘processo
evolutivo’ da produção.
Nosso primeiro passo no aperfeiçoamento da montagem consistiu em trazer o
trabalho ao operário ao invés de levar o operário ao trabalho. Hoje todas as
operações se inspiram no princípio de que nenhum operário deve ter mais que
um passo a dar; nenhum operário deve ter que se abaixar. Os princípios da
montagem são: 1) Trabalhadores e ferramentas devem ser dispostos na
ordem natural da operação de modo que cada componente tenha a menor
distância possível a percorrer da primeira à última fase. 2) Empregam planos
inclinados ou aparelhos concebidos de modo que o operário sempre ponha no
mesmo lugar a peça que terminou de trabalhar, indo ela ter à mão do
operário imediato por força do seu próprio peso sempre que isso for possível.
3) Usar uma rede de deslizadeiras por meio das quais as peças a montar se
distribuam a distâncias convenientes. O resultado destas normas é a
economia de pensamento e a redução ao mínimo dos movimentos do
operário, que sendo possível, deve fazer sempre uma só coisa com um só
movimento. (grifo nosso) (Ford: 1967: 65).

Eis a armadilha. Ao reconhecer que sua esteira reduz não só o esforço físico, mas
também representa uma economia de pensamento e de movimento a ser realizado por parte dos
operários, Ford não afirma, mas do texto se depreende, que este operário mergulha num
processo de enfraquecimento corporal que o impede de retornar à agricultura, de onde grande
parte foi expulsa pela divisão desigual da terra, e num processo de enfraquecimento mental
resultante da extrema divisão do trabalho que o torna um mero executor de movimentos
repetitivos e sem sentido, impedindo-o de escapar do visgo que o prendeu. Do trabalhador é
arrancada sua humanidade, pois não se reconhece mais nos produtos que ajuda a produzir.
Separados, produtores e produtos, mergulham num processo de estranhamento recíproco, num
estado de alienação. Alienação já aventada pela obra de Marx. Tomemos um exemplo retirado
da obra de Ford para que compreendamos melhor o fosso que se abre entre o trabalhador e o
produto de seu trabalho.
A fundição, por exemplo. A fundição tem sido uma fonte de desperdícios, e,
como vem de muito longe, está sobrecarregada de tradições que criam
obstáculos tremendos ao progresso. Uma autoridade na matéria dizia antes de
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nossas experiências: Quem pretende encontrar no espaço de seis meses um
meio de reduzir os gastos da fundição não passa de um farsista. Nossa
fundição era como as outras. Quando fundimos os primeiros cilindros, tudo se
fazia à mão. Pás e carrinhos abundavam. Havia operários qualificados e
não-qualificados, modeladores e simples munhecas. Hoje contamos cerca de
5% de modeladores e fundidores realmente especialistas. Os 95% restantes
são apenas munhecas, ou operários especializados numa só operação que até o
mais estúpido homem consegue aprender em dois dias. (Ford: 1967: 69)
(grifo meu).

A reincidência não deixa dúvida. O próprio Ford afirma repetidamente o rebaixamento
intelectual do trabalhador como uma possibilidade presente em seus postulados acerca dos
desenvolvimentos do volume cada vez maior da produção. Atrelando a este rebaixamento a
possibilidade de uma automação cada vez maior do processo de produção, anunciam-se aí os
movimentos iniciais da gênese de uma legião de desempregados que viriam a pulular nas
margens das sociedades capitalistas futuras. Para garantir seu controle, Ford inclui em sua
estratégia de produção o postulado da não necessidade da comunicação entre os setores.
Avançando um pouco mais suas ideias no texto em questão, ao analisar as relações entre o
homem e a máquina no capítulo seguinte, o autor postula agora a separação ainda maior entre os
trabalhadores. Tal cisão entre os diferentes setores da produção, apresentada de maneira
inocente, apenas como o resultado de uma estratégia para aumentar a produção e, portanto, para
baratear o preço, esconde armadilhas ainda maiores para os trabalhadores. Para Ford:
(...) uma empresa consiste num ajuntamento de homens reunidos para
trabalhar e não para trocar correspondência. Não é necessário que uma seção
qualquer saiba o que se passa na outra. A quem está seriamente ocupado no
seu trabalho não sobra tempo para cuidar do vizinho. É tarefa dos que dirigem
a empresa zelar para que cada seção adapte o seu esforço à finalidade comum.
E mais ainda não é útil provocar reuniões que visem estabelecer relações
cordiais entre as personalidades e os serviços, como não é necessário que os
homens se amem uns aos outros para trabalharem em comum. (Ford:1967:
72).

Usando como desculpa a camaradagem entre os trabalhadores que, por seu turno,
poderia favorecer o encobrir de faltas cometidas de uns pelos outros, Ford elimina a
possibilidade de mobilização da classe trabalhadora. Para aviltar ainda mais os direitos dos
trabalhadores à consciência de seu mister, Ford estabelece uma espécie de taxonomia dos
espíritos, na qual novamente afirma a distinção dos homens por natureza.
Para certa classe de homens, o trabalho repetido, ou a reprodução contínua de
uma operação que não varia nunca, constitui uma perspectiva horrível. À mim
me causa horror. Ser-me-ia impossível fazer todos os dias a mesma coisa;
entretanto para outros – posso dizer para a maioria, este gênero de trabalho
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nada tem de desagradável. Com efeito, para certos temperamentos a
obrigação de pensar é que é apavorante. O ideal para eles corresponde ao
serviço onde o cérebro não trabalhe. O tipo médio de operário, com tristeza o
digo, evita o trabalho que requer os dois esforços conjuntos. (grifo nosso)
(Ford: 1967: 80).

Para garantir que este fluxo ininterrupto de movimentos repetitivos e atomizados ao
extremo em toda a linha de produção mantenha sua harmonia pré-estabelecida é necessário
esmerar-se no planejamento. Afirma o autor:
Exigimos que os operários executem o que se lhes ordena. Nossa organização
é tão especializada, e tão intimamente se relacionam as partes, que nem por
um momento poderíamos deixar ao operário liberdade de ação. Sem
disciplina severa haveria uma confusão espantosa. Uma empresa industrial
não pode comportar-se de outro modo. É preciso que os homens realizem um
máximo de trabalho para terem um máximo de salário. Se a cada um se
deixasse fazer como bem entende, a produção se ressentiria e com ela o
salário. Quem não está contente não é obrigado a ficar. (grifo nosso)
(Ford:1967: 85).

Não obstante esses problemas apontados por nós no conjunto argumentativo do autor na
obra em análise, esse primeiro fordismo acalentava em seu bojo lampejos de humanidade. Os
postulados do sistema de produção, aventado por Ford, reconheciam, ao menos, o valor do
trabalho, vendo-o como a expressão de uma possibilidade para suplantar os desafios que se
apresentavam aos homens de sua época. Um exemplo desta lisura de pensamento está em sua
crítica à especulação monetária, núcleo de nossa crise atual. Para Ford:
O único motivo de revolver-se a terra, escavarem-se minas ou fabricarem-se
coisas é que os homens precisam comer, aquecer-se vestir-se, etc.; não há
outro. Não obstante, este motivo único é posto de parte e tudo é feito, não para
atendê-lo, mas para ganhar dinheiro - e isso porque aos poucos criamos um
sistema monetário que em vez de ser um adequado instrumento de troca é
muitas vezes um empecilho. (Ford: 1967: 99).

Em sua concepção quase religiosa acerca do valor do trabalho, Ford lastreava toda a sua
argumentação na defesa dos pressupostos de que toda a produção deveria pautar-se numa
tentativa de suplantar os entraves entrepostos entre o homem e o mundo natural. Esta deveria
visar uma melhoria geral das condições das sociedades humanas. O detentor do capital tinha
como obrigação geri-lo de forma a fomentar ainda mais o processo produtivo no intuito de
garantir condições de vida alçadas constantemente a níveis cada vez mais altos, no intuito de
corrigir imperfeições que ainda apareciam como espécies de ruídos no interior das sociedades
democráticas. O capital industrial deveria responder aos anseios de desenvolvimento da
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sociedade americana de seu tempo e a função única e principal do detentor do capital industrial
seria o de administrá-lo da melhor maneira em prol do bem comum e do desenvolvimento da
nação. Ao lermos suas memórias atualmente, não podemos deixar de sentir um profundo
romantismo em suas afirmações. A fé no trabalho, na sua função emancipatória, soa hoje
démodé. Não temos hoje o mínimo vestígio deste romantismo no mundo da globalização
financeira. Chesnais, em sua obra ‘A mundialização do Capital’, aponta para esses longos
ciclos internos ao modo de produção capitalista onde se alternam períodos de franco
desenvolvimento e de profunda depressão. Segundo o autor:
O período 1880-1913, cujas características foram iluminadas pelos grandes
teóricos do imperialismo – todos os que pertenciam então à Segunda
Internacional, é claro, mas também Veublen e Hobson -, foi uma dessas fases
longas. Outra foi a fase de crescimento dos “trinta anos gloriosos”,
começando da reconstrução após a Segunda Guerra Mundial e terminando em
1974-1979 – a “idade de ouro”, também chamada de período “fordista”.
Alguns dos elementos constitutivos dessa fase remontam aos anos 20, mas ela
nasce verdadeiramente das relações políticas (nacionais e internacionais) e
das instituições (sindicatos fortes, Estado social) constituídas ao fim da
Segunda Guerra Mundial. Outra fase ainda é a de “mundialização do capital”,
em que ingressamos no decorrer da década de 1980, decerto muito diferente
do período “fordista”, mas também do período inicial da época imperialista,
um século atrás. Pois, embora tenham ressurgido alguns aspectos
característicos daquela época (extrema centralização e concentração do
capital, interpenetração das finanças e da indústria etc), o sentido e o conteúdo
da acumulação de capital e dos seus resultados são bem
diferentes...especialmente nos Estados Unidos, a hora é do “darwinismo
social” sob diversas formas teóricas, algumas de forte conotação racista. O
estilo de acumulação é dado pelas novas formas de centralização de
gigantescos capitais financeiros (os fundos mútuos e fundos de pensão), cuja
função é frutificar principalmente no interior da esfera financeira. Seu veículo
são os títulos (securities) e sua obsessão, a rentabilidade aliada à “liquidez”,
da qual Keynes denunciara o caráter “anti-social”, isto é, antiético ou
investimento de longo prazo. Não é mais um Henry Ford ou um Carnegie, e
sim o administrador praticamente anônimo (e que faz questão de permanecer
anônimo) de um fundo de pensão com ativos financeiros de várias dezenas de
bilhões de dólares, quem personifica o “novo capitalismo” de fins do século
XX. (Chesnais: 1996 : 14,15).

O autor não deixa dúvida acerca de seu posicionamento. Estamos extremamente
distantes dos postulados de Ford. Mas seguiremos um pouco mais seus passos em ‘Os
Princípios da Prosperidade’, pois nosso objetivo é mostrar que tais pressupostos, banidos do
mundo da reprodução do capital industrial, ressurgem com todo impulso no âmbito da gestão da
venda do conhecimento, no interior da instituição de ensino superior em estudo, contrariando a
via apontada por nós a partir do paradigma do consenso. A afirmação de Chesnais acerca da
época áurea do fordismo nos autoriza a buscar o que de bom foi perdido desde os seus
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primórdios até hoje. Seguindo ainda o texto de Ford em análise, encontramos um pouco mais
adiante algumas pistas.
Por que, então espernear, esperando que os negócios voltem a ser bons?
Reduza-se o preço de custo. Baixe-se o preço de venda ao nível do
comprador. Cortar nos salários é a mais fácil e preguiçosa maneira de
atender a uma situação – e a mais desumana. É fazer cair sobre o operário a
culpa da direção incompetente...De nada serve esperar que as coisas
melhorem. Se o industrial bem desempenha a sua função deve baixar os
preços ao nível do público. Há sempre um preço que o público paga em
qualquer condição do mercado e se nos esforçarmos conseguiremos alcançar
esse preço. Nunca, porém, piorando a qualidade do produto, nem fazendo
economias de míope, das que criam o descontentamento do operário. (grifo
nosso) (Ford: 1967: 102-103).

Eis uma nova diferença que mais adiante iremos analisar. Em algumas Universidades
atuais, o corte do custo cai exatamente sobre o professor. A passagem para o regime de
cooperativa ou a ampliação do tempo de cada aula e a consequente redução em seu número por
período, sem um proporcional aumento do valor da hora/aula paga ao docente, representam
uma arbitrariedade que nem o próprio Ford autorizaria. Reconhecemos, assim, que o
ressurgimento dos postulados fordistas no interior da Universidade reveste-se de um caráter
ainda mais perverso. Em contrapartida, parte de seus postulados foram atendidos. No que tange
à sua visão acerca do papel do Estado, suas reivindicações foram plenamente atingidas. Ao
preconizar a existência de uma espécie de menor interferência do Estado, Ford anunciava uma
das prerrogativas centrais para o desenvolvimento da produção globalizada. Apontando o erro
dos ideólogos, afirma que:
Erram os socialistas ao afirmar que inevitavelmente a indústria esmagará o
operário. Pelo contrário, a indústria moderna tende a melhorar a situação do
operário e do mundo. O que nos falta é um conhecimento suficiente da
organização metódica. Melhores resultados podem e devem vir da iniciativa
individual e da inteligência de uma avisada direção. O governo, visto que é
essencialmente negativo, não pode favorecer de modo eficaz um programa
realmente construtor. Pode apenas dar um auxílio indireto, aplainando o
caminho, removendo os obstáculos e deixando de ser o peso morto para a
comunidade. (grifo nosso) (Ford: 1967: 133).

Quase no fim desta sua obra, Ford apresenta o cerne de seu pensamento acerca da
relação entre o industrial e o capital, relação esta que se aproxima da noção do gerir de um bem
coletivo, visão há muito abandonada no interior dos desenvolvimentos posteriores do sistema
de produção capitalista. Para Ford:
O capital que emana da própria empresa e se aplica em fomentar o trabalho e
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acrescer o bem-estar do operário, que se converte sempre em novas
oportunidades de trabalho e ao mesmo tempo reduz o custo geral da vida: um
capital assim, mesmo nas mãos de um só homem, não constitui um perigo
para a humanidade. É um fundo de reserva do trabalho que um só indivíduo
maneja e dirige em benefício de todos...A idéia deste homem pode ter criado
esta força coletiva – mas não a realizou só. Cada trabalhador é parte na
criação...Capital que não cria constantemente mais e melhor trabalho é tão
estéril como a areia. Capital que não melhora constantemente as condições e
a remuneração do trabalho foge à sua mais alta missão. A mais alta missão
do capital não é produzir mais dinheiro, e sim fazer o dinheiro prestar mais
serviços à vida. (grifo nosso) (Ford: 1967: 139/140).

Tal percurso realizado até aqui, pontuando as bases do pensamento de Ford, já nos
apresenta os traços gerais de sua técnica de gestão. O controle rígido, passo a passo, da
produção tem por base a crença, por parte de Ford, de que o número de aptos é muito menor do
que dos inaptos. E de que, portanto, o nível de decisão da maior parte dos trabalhadores deve
ser reduzido ao mínimo possível. Assim, ao transportarmos seu modelo de gestão para o interior
de uma Universidade carregamos também esses pressupostos fordianos. As consequências
deste modelo de gestão desterritorializado de seu ambiente fabril não tardarão a aparecer. Já
vimos na introdução de nosso trabalho dados que ratificam a falência do modelo ao tentar
controlar o mister dos professores, reduzido seu trabalho ao seu aspecto burocrático.
Tomemos agora nosso objeto de estudo, o modelo de gestão do conhecimento da
Universidade a ser analisada, e tentemos aproximá-lo dos postulados fordistas, indicando aqui e
ali os pontos de aproximação e de afastamento. Se retornarmos às citações iniciais deste
capítulo e, paulatinamente, formos estabelecendo os pontos de aproximação e de afastamento
entre a fábrica de Ford e a Universidade em questão, poderemos, agora, atacar o cerne de nossa
questão central que discute controle versus consenso. Se nos reportarmos ao início do capítulo,
a primeira citação à obra de Ford indica os contornos de sua profissão de fé no valor do
trabalho. Para Ford, existe um vínculo indissolúvel entre trabalho, prosperidade e felicidade, e,
ainda, tal vinculação necessária emanaria de um princípio central: o do caráter natural da lei do
trabalho. Para compreendermos também o caráter central do conceito de trabalho no âmbito de
nossa discussão, e separá-lo da concepção fordista, tomemos algumas definições estabelecidas
por Mészáros a partir da obra ‘Os Sentidos do Trabalho’ de Ricardo Antunes.
Ao analisar a dinâmica do capital, seu metabolismo social e seu sistema de mediações,
Antunes parte da posição defendida por Mészáros de que a subordinação do trabalho ao capital,
não estando determinada ontologicamente, resultaria de um processo construído
historicamente, e, portanto, estaria aberto a discussões. Ainda para Mészáros, um sistema de
mediações de segunda ordem teria sobredeterminado o sistema de mediações de primeira
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ordem. Tomemos a descrição desses dois sistemas a partir do texto em análise. Segundo
Antunes, os sistemas de mediações de primeira ordem para Mészáros teriam os seguintes
contornos:
1) os seres humanos são parte da natureza, devendo realizar suas necessidades
elementares por meio do constante intercâmbio com a própria natureza; 2)
eles são constituídos de tal modo que não podem sobreviver como indivíduos
da espécie à qual pertencem (...) baseados em um intercâmbio sem mediações
com a natureza (como fazem os animais), regulados por um comportamento
instintivo determinado diretamente pela natureza, por mais complexo que esse
comportamento instintivo possa ser.’ (ANTUNES apud MÉSZÁROS: 2009,
p.21/22).

Na medida em que, segundo Mészáros, esses imperativos de mediação primários não
precisam de que sejam estabelecidas hierarquias estruturais de dominação e subordinação,
emergem, no interior do sistema de metabolismo societal do capital, as mediações de segunda
ordem que objetivam separar os valores de uso e de troca, subordinando o primeiro ao segundo,
mediações presentes na visão de trabalho proposta por Ford. Assim, para que fosse possível a
emergência dessas mediações de segunda ordem, segundo Mészáros, seria necessária a
emersão dos seguintes pressupostos:

1) a separação e alienação entre o trabalhador e os meios de produção; 2) a
imposição dessas condições objetivadas e alienadas sobre os trabalhadores,
como um poder separado que exerce o mando sobre eles; 3) a personificação
do capital como um valor egoísta – com sua subjetividade e
pseudopersonalidade usurpadas -, voltada para o atendimento dos imperativos
expansionistas do capital; 4) a equivalente personificação do trabalho, isto é,
a personificação dos operários como trabalho, destinado a estabelecer uma
relação de dependência com o capital historicamente dominante; essa
personificação reduz a identidade do sujeito desse trabalho a suas funções
produtivas fragmentárias’. (ANTUNES apud MÉSZÁROS: 2009, p.23/24).

Desta forma, conclui Antunes, as mediações de primeira ordem são, uma a uma,
subordinadas à reprodução do capital. Resta-nos como espólio, portanto, o processo de
alienação do trabalhador, aventado por Marx, e todo o corolário de suas consequências. Assim,
a vinculação proposta por Ford entre trabalho, prosperidade e felicidade é posta em xeque de
maneira substancial na medida em que, segundo Mészáros, este esposar torna-se impossível
devido às determinações de segunda ordem que impulsionam o processo de personificação do
trabalhador como trabalho, tornando-o presa fácil do sistema de acumulação. É por isso que
Ford reconhece que a maior parte dos trabalhadores que constroem ‘sua obra coletiva’ optam,
naturalmente, por não pensar.
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Numa aproximação primeira ao nosso objeto de estudo, esta inversão pode ser sentida
na medida em que o trabalhador (professor da Universidade) passou a perder o controle sobre
seu mister a partir desta espécie de mediação de segunda ordem. Como ideia que vimos
desenvolvendo desde nossa dissertação de mestrado, acreditamos que o fazer do professor
consiste em três momentos distintos e interdependentes, quais sejam: o recorte, a organização e
a comunicação. Se o professor perde a possibilidade de realizar os dois primeiros movimentos
de seu trabalho, este assume contornos de um trabalho alienado. Mesmo no domínio de nosso
recorte teórico, baseado num hegeliano de direita como é Rawls, o problema persiste.
Ao reduzirmos o trabalhador ao seu trabalho, deixamos de considerá-lo um agente
razoável e, portanto, perdemos a possibilidade da solução dos conflitos internos aos sistemas de
produção via consenso (núcleo de nossa tese), que, como pretendemos mostrar, teria sido uma
das poucas chances de sobrevivência da Instituição em estudo. Para reduzir o trabalhador ao
seu trabalho, a Universidade em estudo retira da mão do trabalhador os dois primeiros
movimentos de seu mister quando controla ‘via esteira’ (vamos mostrar adiante o que consiste
esta esteira), dia-a-dia, os movimentos de seu fazer pedagógico, podendo inclusive mensurar
esse controle através de um segundo nível da atuação externa via avaliação final do
aproveitamento de estudo. Para Ford, veremos mais adiante, isso não se apresenta como um
problema na medida em que, para ele, o número de aptos é muito menor que dos inaptos e,
portanto, o controle ferrenho sobre o fazer destes trabalhadores não representaria, para eles,
algo indesejável.
No entanto, no interior de uma instituição de excelência, a aceitação desse pressuposto
como razoável passa a ser perigoso, principalmente quando buscamos alcançar os níveis de
distinção personificados por uma Universidade pública, laica e de qualidade como é o
paradigma da Universidade Necessária que passamos a considerar um telos a ser alcançado.
Em momento oportuno acompanharemos de perto os contornos deste controle. Sigamos um
pouco mais o pensamento de Ford. Para justificar essa sua visão particular do trabalho, Ford
associa a ela o conceito de liberdade. Segundo ele, seu conceito de liberdade consiste no:
‘direito de cada um dedicar-se ao trabalho por um tempo determinado e obter como recompensa
meios de viver convenientemente’. Se nos abstivermos da consideração do que ele entende por
trabalho, que vimos ainda há pouco, seu pressuposto esbarra ainda num outro impedimento.
Tal ligação entre liberdade e trabalho exige níveis aceitáveis de empregabilidade, o que
não é o caso atual; seja pela falta de postos de trabalho, em alguns casos (ver número de
demissões impostas pela Anhanguera Educacional) (Vide Anexo 8), seja pela falta de formação
para assumir tais postos. Neste segundo caso, o conceito de empregabilidade passa a ser central,
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como podemos ratificar a partir das considerações delineadas pela Professora Noêmia
Lazzareschi num texto denominado: ‘O apagão de mão de obra no Brasil’, editado na revista
eletrônica Ponto e Vírgula da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Segundo a
professora, no caso brasileiro, os níveis de desemprego estão desatrelados de um cenário de
recessão. Para ela,
Apesar da significativa elevação dos índices de emprego formal,
especialmente neste ano de 2010, o desemprego ainda atinge 7% da população
economicamente ativa, segundo dados do IBGE de julho p.p., ou seja, milhões
de trabalhadores brasileiros continuam desempregados, sem contar o número
expressivo daqueles cujas atividades remuneradas se realizam na economia
subterrânea ou informal. (Revista ponto-e-vírgula, 7: 193, 2010).

Tal contradição de termos, segundo a autora, poderia ser solucionada a partir do
conceito de empregabilidade que, segundo ela seria: a ‘capacidade profissional para
candidatar-se a um emprego ou para se manter no emprego.’ (Revista ponto-e-vírgula, 7: 193,
2010). Ainda, segundo ela, tal quadro de desemprego (em pleno crescimento) não estaria
vinculado aos problemas gerados pela reestruturação produtiva e sua consequente redução do
número de postos de trabalho. Antes disso, este quadro de desemprego estaria ligado ao fato de
que:

(...) a falta de capacidade profissional para se candidatar a um emprego ou
para se manter no emprego não se deve apenas à reestruturação do processo de
trabalho com suas exigências de aquisição de novas e complexas
competências profissionais...a grande demanda por trabalhadores no Brasil de
hoje advém de setores tradicionais, com pouca ou nenhuma tecnologia
moderna sofisticada e que exigem apenas alfabetização completa, no máximo
ensino médio, como os postos de trabalho subalternos do setor de serviços ou
da construção civil e do setor ceramista, por exemplo. E os trabalhadores
brasileiros, mesmo aqueles privilegiados com diploma universitário, não
conseguem responder prontamente às exigências do mercado de
trabalho’.(grifo nosso)(Revista ponto-e-vírgula, 7: 193 -194, 2010).

Neste caso, a liberdade aventada por Ford sofre um grave cerceamento. Vítima do
sistema educacional que estamos analisando, a partir de um de seus representantes, o alunado
muito pouco pode realizar no afã de escapar do visgo de incompetência que o prendeu. Culpá-lo
pelo fracasso de seu nível de empregabilidade seria creditar à vítima o crime que cometeram
contra ela. E, assim, ao aviltarmos cada uma das liberdades individuais, oferecendo-lhes pior
formação, estamos, consequentemente, aviltando a Grande Liberdade prevista por Ford que
seria o alicerce da democracia americana, em oposição à derrocada dos ideais soviéticos,
responsáveis, segundo ele, por banir o cérebro da Rússia. Ainda assim, continuemos a
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acompanhar Ford para que possamos compreender de que maneira este justifica o elo entre
maior liberdade e o conceito de propriedade privada no interior de seu discurso, a partir da
valorização do trabalho como um valor em si. Em sua particular visão do processo produtivo,
Ford delega aos capitalistas a gestão dos bens que, por sua natureza, segundo ele, são coletivos.
Ao afirmar que os capitalistas não têm nada de seu, sendo simples gestores dos bens
coletivos, garante, inclusive, que aqueles que chegaram a industriais via especulação serão
substituídos naturalmente, não entrando em detalhes do como, a partir do momento em que
forem estabelecidas relações mais justas entre capital e trabalho graças ao reconhecimento
coletivo do valor do segundo polo. Como uma espécie de adendo a esta sua posição, não muito
bem alicerçada, postula não ser possível admitir que um homem que deseje trabalhar não tenha
condição de fazê-lo. Tal afirmação torna-se viável para ele na medida em que admite que
grande parte dos trabalhos realizados no interior de seus negócios exige ‘muito pouco cérebro’,
como veremos mais adiante. Reconhecendo, inclusive, que só existe a possibilidade do
desemprego caso o trabalhador opte por nada oferecer para a sociedade a que pertence,
recebendo como paga o direito de morrer de fome.
Tal horizonte de possibilidade fica excluído do cenário atual na medida em que o texto
de Lazzareschi não nos permite margem de dúvida: grande parte dos trabalhadores não possui
qualificações mínimas, como escrever e compreender textos de complexidade básica que
permitiriam sua entrada no mercado formal de trabalho. E, como vimos no capítulo da análise
dos desdobramentos históricos que rodeiam nosso objeto de estudo, posições assumidas por,
entre outros, Tomaz Tadeu, reconhecem a destruição desta ideia de bem coletivo postulada por
Ford quando, no neoliberalismo, estamos longe da sociedade por ela descrita.
Ainda que levemos em consideração, no domínio de nosso objeto de estudo, as
tentativas dos Governos de Fernando Henrique Cardoso e de Luis Inácio Lula da Silva em
controlar o crescimento e a qualidade do Ensino Superior no Brasil, veremos que algumas
instituições, dentre as quais o nosso objeto de estudo, buscaram caminhos para continuarem a
exploração de sua fatia do ‘mercado educacional’ ainda que sob uma série de acusações que
indicavam a péssima qualidade de seus serviços prestados. Considerando tais dados empíricos,
sigamos um pouco mais a análise da obra de Ford.
Para justificar esta sua posição na defesa de um quadro de pleno emprego, Ford postula
a crença na desigualdade entre os homens como sendo autorizada por uma lei natural,
afirmando ainda que o número dos aptos é muito menor que dos inaptos. Para ilustrar tal
afirmação, propõe uma analogia entre os carros e os homens, excluindo, para tanto, toda e
qualquer armadilha que possa esconder tal procedimento simplificador da realidade.
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Em defesa desses posicionamentos, Ford tem a favor de si a evidência de que vende o
melhor produto ao menor preço. Para tanto, explica que tal ‘saúde’ de seu sistema produtivo
deriva do controle ferrenho de seus processos de produção. Tal controle, segundo ele, tem como
resultado uma economia de tempo e de cérebro. Vejamos agora como e a que preço se dá essa
economia e enfrentemos o núcleo de nossa análise aproximando seus meios de controle sobre a
produção daqueles defendidos pela Instituição Educacional em questão. Em uma descrição
supracitada de seu processo de controle sobre a produção, Ford estabelece passo a passo os
princípios de montagem que, segundo ele, tem por objetivos: reduzir ao mínimo a capacidade
de decisão do trabalhador (economia de pensamento) e a redução ao mínimo dos movimentos
do trabalhador, afirmando, em seguida, que no que tange aos processos envolvidos na fundição
de peças ‘até o mais estúpido homem consegue aprender em dois dias’.
Para ratificar a necessidade deste seu controle, Ford afirma que, a partir de suas
concepções de que os homens são naturalmente desiguais e de que o número de aptos é sempre
muito menor que dos inaptos, para a maioria dos homens é a obrigação de pensar que se torna
algo apavorante. Este seu posicionamento é-nos de suma importância. Analisemos se esta não
parece ser também a posição daqueles que administram a Universidade em destaque quando
estabelecem as normas que devem vigorar no intuito de manter um controle rigoroso sobre os
conteúdos a serem ministrados, a divisão desses conteúdos em aulas e a posterior supervisão
sobre este processo de produção a partir do controle avaliativo do qual resultarão os escores
alcançados por seu alunado.
Tal tentativa de controle aproxima-se muito daquilo que Taylor denominava tarefa no
regime de administração científica. Tracemos alguns aspectos de sua obra para que possamos
mostrar como passamos do pensamento de Taylor para o de Ford quando levamos em
consideração o planejamento e o processo avaliativo da instituição em análise.
Na introdução da obra ‘Princípios de Administração Científica’, estudo a ser
apresentado à ‘The American Society of Mechanical Engineers’, Frederick Winslow Taylor
(1856/1915) insiste em afirmar, desde os momentos iniciais de sua argumentação, a vasta
amplitude de aplicação de seus pressupostos acerca da organização dos processos de produção.
Apesar de colher exemplos que interessam a ‘engenheiros e diretores de empresas industriais e
manufatureiras, como também a todos os que nelas trabalham’, como afirma o autor, o leque de
aplicações de seu modelo de administração é bem mais amplo. Sua argumentação pretende
deixar claro que:
(...) os mesmos princípios, com resultados iguais, podem ser aplicados em
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qualquer atividade social: na direção de nossos lares, na gerência de nossas
fazendas, na administração de nossas casas comerciais, grandes e pequenas,
na administração de igrejas, de institutos filantrópico, de Universidades e de
serviços públicos. (Grifo Nosso) ( TAYLOR: 1966, p.26).

Para Taylor, a maior vantagem de seu conjunto de pressupostos reside em contornar a
falha observada por ele de que grande parte dos administradores ignora o tempo necessário para
execução dos serviços. Esta falha do administrador permite ao trabalhador a possibilidade da
vadiagem no trabalho. Taylor inclusive afirma que:
A eliminação da cera, e das várias causas de trabalho retardado, desceria tanto
o custo da produção que ampliaria o nosso mercado interno e externo, de
modo que poderíamos competir com nossos rivais...Por que, em face da
própria evidência deste fato que a máxima prosperidade só pode existir como
resultado do esforço de cada operário para produzir todos os dias o mais
possível, grande maioria de nossos obreiros faz deliberadamente o contrário
e, mesmo quando o homem tem a melhor das intenções, seu trabalho está em
muitos casos longe de ser eficiente? (Grifo Nosso) ( TAYLOR: 1966, p.32).

Tal fato também foi aventado pelo gestor da Universidade em estudo quando, ao
perceber que durante a quarta aula dos períodos de estudo as classes, em sua grande maioria
estavam sempre vazias, optou por reduzir o número de aulas de 4 (45 minutos cada) para 3 (60
minutos cada), sem o proporcional aumento do valor da hora/aula paga ao professor. E, ainda
como Taylor, resolveu administrar científicamente o tempo de trabalho de seus professores.
Para Taylor, a melhor saída para evitar tal procedimento indesejável dos trabalhadores, residia
no expediente da definição de tarefas no interior de seu regime de administração científica. Para
o autor:
A ideia de tarefa é, quiçá, o mais importante elemento na administração
científica. O trabalho de cada operário é completamente planejado pela
direção, pelo menos, com um dia de antecedência e cada homem recebe, na
maioria dos casos, instruções escritas completas que minudenciam a tarefa de
que é encarregado e também os meios usados para realizá-la. ( TAYLOR:
1966, p.55).

No caso da Universidade em estudo esta foi a base para o espírito de sua organização da
transmissão do saber. Porém, seu gestor deu um passo adiante. Ao controlar também o processo
de avaliação dos alunos, fez com que o ideal de tarefa proposto por Taylor pudesse ser atrelado
à esteira proposta por Ford. Vamos, portanto, analisar nosso quadro concreto.
Tomemos como exemplo o Plano Disciplinar referente a um dos componentes da grade
curricular do curso de Pedagogia da Instituição em destaque, plano esse referente ao conteúdo
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de uma matéria a ser ministrada na terceira série deste curso. (Vide ANEXO 9).
No começo de cada ano, os tutores de cada um dos componentes que formavam a grade
do curso de Pedagogia (objeto de nossa tese) reuniam-se com seus pares (professores que
ministrarão a matéria da qual ele é o responsável) na intenção de estabelecer, dia a dia, os
conteúdos a serem ministrados em sala de aula (tarefas). Tal procedimento, de contornos
aparentemente democráticos, terminava por desembocar numa série de entraves. Um primeiro e
mais evidente era o fato de que, para alguns professores, destituídos do poder da ubiquidade,
que ministravam mais de cinco matérias distintas, não podiam participar das 5 reuniões num
mesmo momento, e ainda que isso fosse contornado num segundo momento através de sua
participação posterior via correio eletrônico, encontrávamos um outro entrave.
Na medida em que o processo avaliativo seria feito através de provas sobre as quais este
professor não tinha nenhum controle, pois seriam escolhidas pelos tutores, sem a participação
dos demais professores que ministram o mesmo conteúdo, surgiria um novo problema referente
à sua impossibilidade de, com seu trabalho diário, não poder adaptar o conteúdo de suas aulas a
partir do confronto deste plano pré-fixado com o nível de conhecimento apresentado por seus
distintos grupos de alunos. Tal impedimento estaria ligado ao seu total desconhecimento da
avaliação que seria aplicada devido ao controle realizado pela Instituição sobre esse processo.
Em que consistia esse controle? Tomemos uma espécie de descrição dos procedimentos. Nos
momentos imediatamente anteriores a esses processos avaliativos coletivos (ou seja, 2 vezes
por ano), os professores eram convidados a inserir numa base de dados da Instituição um certo
número de provas compostas por 5 questões dissertativas e dez questões de múltipla escolha,
seus gabaritos e a informação do nível de dificuldade de cada uma das quinze questões,
optando entre 3 possibilidades (fácil, média e difícil).
No caso de um professor que fosse o único na Instituição a ministrar tal conteúdo, esse
‘certo número de provas’ atingia o escore de 5 avaliações diferentes (portanto: 50 testes e 25
questões dissertativas) a serem inseridas uma a uma no sistema da base de dados, com suas
respectivas soluções e seu também respectivo nível de dificuldade. Tais medidas impositivas,
além de representar um trabalho hercúleo a ser realizado em casa pelos professores,
aumentando em muito seu trabalho não remunerado em seus momentos de descanso,
representavam sobretudo a tentativa de construção de um sistema de controle extremamente
invasivo sobre o seu fazer cotidiano. Ao não considerar o professor como um profissional
habilitado para estabelecer os níveis de avaliação de seu trabalho e retirando de alguns deles a
possibilidade de determinar inclusive o recorte teórico de seu conteúdo programático a ser
ministrado em seu cotidiano encontro com os alunos, relegava-o à condição de um simples
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executor de procedimentos representados pelo controle ferrenho de seu mister.
Esse controle, a nosso ver, poderia ser associado à esteira proposta por Ford que
aumentava a produção economizando o cérebro dos trabalhadores, que, segundo ele em sua
maioria prefere não pensar e simplesmente cumprir procedimentos pré-estabelecidos, pois,
ainda segundo Ford, o número de aptos é muito menor que dos inaptos. E tal inaptidão não
parece ser o motivo central, pois a instituição primou sempre por manter um número mínimo de
mestres e doutores, tendo sido por muito tempo resistente em adotar um regime de dedicação
exclusiva e, quando o fez, empurrou os professores para realizarem trabalhos burocráticos que
em nada contribuíam para a elevação do grau de excelência da instituição. Para clarearmos um
pouco mais as relações entre o processo de produção fordista e o esquema de controle sobre o
fazer do professor na Instituição em estudo, tomemos a descrição deste sistema de produção a
partir da obra ‘Os Sentidos do Trabalho do professor Ricardo Antunes. Segundo o autor:
De maneira sintética, podemos indicar que o binômio taylorismo/fordismo,
expressão dominante do sistema produtivo e de seu respectivo processo de
trabalho, que vigorou na grande indústria, ao longo praticamente de todo o
século XX, sobretudo a partir da segunda década, baseava-se na produção em
massa de mercadorias, que se estruturava a partir de uma produção mais
homogeneizada e enormemente verticalizada...Era necessário também
racionalizar ao máximo as operações realizadas pelos trabalhadores,
combatendo o “desperdício” na produção, reduzindo o tempo e aumentando o
ritmo de trabalho, visando a intensificação das formas de exploração.
(Antunes: 2009 : 38,39).

Comparemos tal descrição com os procedimentos adotados paulatinamente pela
Instituição de Ensino em análise, seguindo nossa descrição iniciada logo acima. Antunes nos
informa, a partir desta primeira aproximação de análise com a forma de organização do
processo de trabalho fordista/taylorista, que tal controle estrito sobre a produção visava uma
produção homogeneizada e altamente verticalizada de bens de produção. Ao aproximarmos
nossa análise da Instituição de ensino deste modelo, somos autorizados a fazê-lo graças à
evidência da tentativa de controle visada pelo Reitor de tal Instituição. Ao obrigar o
cumprimento de um mesmo programa, controlado passo a passo em seus desdobramentos no
processo avaliativo, tendo como garantia de controle sobre a ‘produção’ de conhecimento as
provas semestrais tornadas universais (para todos os campi) e desconhecidas pelos professores,
tais procedimentos visavam ‘racionalizar ao máximo as operações realizadas pelos
trabalhadores’, como nos descreve Antunes ao abordar o processo de produção em análise.
Vejamos ainda de que maneira tal estruturação produtiva aproxima-se do modo como os
conteúdos programáticos de cada componente curricular são controlados, ‘via esteira’, graças
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ao domínio por parte do empregador sobre os vários planos disciplinares que compõem, no
nosso caso, o curso de Pedagogia da Instituição. Ainda segundo Antunes:

Uma linha rígida de produção articulava os diferentes trabalhos, tecendo
vínculos entre as ações individuais das quais a esteira fazia as interligações,
dando o ritmo e o tempo necessários para a realização das tarefas. Esse
processo produtivo caracterizou-se, portanto, pela mescla da produção em
série fordista com o cronômetro taylorista, além da vigência de uma separação
nítida entre elaboração e execução. Para o capital, tratava-se de apropriar-se
do savoir-faire do trabalho, “suprimindo” a dimensão intelectual do trabalho
operário, que era transferida para as esferas da gerência científica. A atuação
de trabalho reduzia-se a uma ação mecânica e repetitiva. (Antunes: 2009 : 39).

Ao retirar do professor a possibilidade de ajustar suas aulas ao ritmo e aos diferentes
interesses demonstrados pelos distintos grupos de alunos, controlando, entre outras coisas, o
ritmo e o tempo necessários para a realização de tarefas via ‘esteira’, que no caso da
Instituição seria representada pelo planejamento dia a dia das aulas e pelo controle sobre a
avaliação (vide anexo), findava por expropriar o professorado de sua liberdade de cátedra, um
dos pilares que deveriam sustentar uma Instituição Superior de Ensino Modelar que, pela nossa
escala, deveria ser laica, pública e de qualidade. Tendo seu trabalho controlado nos mínimos
detalhes por esse planejamento dia a dia, o trabalho do professor seria então reduzido, como
afirma o texto de Antunes, a uma ação mecânica e repetitiva, separando o professor do
verdadeiro espírito de seu fazer que, como afirmamos, consiste em recortar a realidade,
organizar esse recorte e comunicar o resultado final dos dois movimentos anteriores.
Essa organização do conhecimento e de sua ‘comercialização’ representaria, assim, um
tipo de organização do ensino superior extremamente afastada do paradigma tomado por nós
como ideal da Universidade Necessária descrita por Darcy Ribeiro. Podemos tomar também
como crítica a esse sistema de controle fordista do conhecimento as posições defendidas pelo
professor Maurício Tragtenberg em sua obra ‘Sobre Educação,Política e Sindicalismo’, onde o
autor afirma:
Uma das reivindicações presentes na Universidade é a da autonomia
universitária e da participação paritária nos órgãos decisórios em todos os
níveis, englobando professores, estudantes e funcionários, a real ‘comunidade
acadêmica’...A autonomia está ligada à gratuidade do ensino,. Não pode ser
democrática uma instituição universitária que, além de não gozar de
autonomia, matem o ensino pago. Daí a defesa do caráter público e gratuito do
ensino universitário ser fundamental na luta pela democratização real e não de
fachada, fundada na mais ampla liberdade de pensamento de professores e
estudantes, que não devem e não podem ser beneficiados ou prejudicados por
razões ideológicas...Na Universidade, a relação docente é atravessada pelo
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Poder, é uma relação de Poder, onde o sistema rígido de ‘provas’, a
conformidade do aluno ao programa pré-fixado sem sua participação e o
sistema de jubilamento, de excluso, constituem os pilares da pedagogia
burocrática. (Tragtenberg: 1990: 71,72).

Tragtenberg, já nos idos de 1982, quando da primeira edição da obra supracitada,
pressentia o exacerbado controle que estava nascendo no interior das Universidades sobre o
trabalho docente e sobre a relação entre o discente e o conhecimento. Tal visão premonitória, no
entanto, não poderia vislumbrar o nível de abandono a que foi relegado este nível de ensino, até
o desembocar no quadro escatológico que vimos traçando até aqui.
Tomemos agora um contato mais próximo com a base teórica de nosso trabalho, a teoria
contratualista de Rawls.
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Uma teoria da justiça – John Rawls
Neste capítulo de nossa tese, buscaremos no trabalho filosófico de John Rawls,
pensador tardio da denominada ‘Escola de Frankfurt’, as bases teóricas para indicar certo
caminho de análise com a intenção de compreender a gênese dos posicionamentos dos
professores entrevistados que, como veremos, apontam para os problemas evidenciados pelo
resultado da análise dos dados apresentados como anexo desta tese, no qual expomos os escores
alcançados pela Instituição em análise nos diversos processos avaliativos realizados por
diferentes instâncias de controle (Provão, ENADE, Fiscalizações do MEC etc.).
Para tanto, buscaremos, num primeiro momento, resgatar a ‘tradição contratualista’
encabeçada por J. J. Rousseau, com o intuito de indicar seus desdobramentos no pensamento de
John Rawls, suas limitações e, por fim, o caminho apresentado por Rawls para as aporias atuais
no que tange a esta tradição de análise do social tão cara ao pensador genebrino. Como
sabemos, a tradição ‘contratualista’ inaugurada pelo autor da Carta à D’Alembert está
perpassada por um problema, caro aos pensadores do século XVIII, qual seja, a questão da
passagem do chamado ‘Estado de Natureza’ para a ‘Sociedade Civil’.
Os ideais que passarão a nortear a gênese da sociedade burguesa baseada em direitos
civis necessitam, num primeiro momento, estabelecer a distinção entre esses dois momentos da
história humana para, enfim, poder determinar quais os elementos fundadores da sociedade
civil passiveis de garantir um convívio minimamente harmônico entre os homens.
Ao elegermos Rousseau como um dos esteios de nossa argumentação, estamos nos
fiando em suas próprias palavras para estabelecer o caminho a ser percorrido. Ao escrever seu
discurso, endereçado à Academia de Dijon, tentando responder à questão acerca da origem da
desigualdade entre os homens, Rousseau sente a necessidade de conceber, ainda que de maneira
hipotética, como seria este outro do homem civil, como seria o homem em seu estado natural.
Somente a partir deste referencial, locado fora do domínio da História, Rousseau poderá
compreender os desdobramentos que se seguiram na história do homem.
Em seu ‘Discurso Sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade Entre os
Homens’, o pensador genebrino afirma a necessidade da busca deste conhecimento e, ao
mesmo tempo, delineia a resposta acerca do porquê devermos intentar novamente esta busca:
‘Os filósofos que examinaram os fundamentos da sociedade sentiram todos a necessidade de
voltar até o estado de natureza, mas nenhum deles chegou até lá.’(Rousseau: 1973: 241).
Rousseau afirma, de maneira categórica, que seu trabalho deve começar pela busca da

87

compreensão deste estado primitivo da humanidade na medida em que nenhum pensador antes
dele conseguiu concebê-la de maneira exemplar.
Sua afirmação endereçada, entre outros, a Thomas Hobbes, está pautada na constatação
de que vários autores, ao tentarem conceber este estado anterior à sociedade civil, terminaram
por atribuir ao homem características que são exclusivas do homem civil. Segundo Rousseau:
Uns [filósofos] não hesitaram em supor, no homem, nesse estado, a noção do
justo e do injusto, sem preocuparem-se com mostrar que ele deveria ter essa
noção, nem que ela lhe fosse útil. Outros falaram do direito natural, que cada
um tem, de conservar o que lhe pertence, sem explicar o que entendiam por
pertencer. Outros dando inicialmente ao mais forte autoridade sobre o mais
fraco, logo fizeram nascer o Governo, sem se lembrarem do tempo que
deveria decorrer antes que pudesse existir entre os homens o sentido das
palavras autoridade e governo. Enfim, todos, falando incessantemente de
necessidade, avidez, opressão, desejo e orgulho, transportaram para o estado
de natureza ideias que tinham adquirido em sociedade; falavam do homem
selvagem e descreviam o homem civil. (Rousseau: 1973: 242/243).

A partir desta constatação, Rousseau sente-se autorizado a trilhar novamente o caminho
abandonado ou desvirtuado pelos seus antecessores, lançando-se na senda que o levará à
condição hipotética natural do homem. Descrito em seus pormenores pelo filósofo, o homem
não apresentaria, a princípio, características de extrema singularidade que o distingam dos
outros animais. Na aurora da espécie, Rousseau encontra-o como:
(...) um animal menos forte do que uns, menos ágil do que outros, mas, em
conjunto, organizado de modo mais vantajoso do que todos os demais. Vejo-o
fartando-se sob um carvalho, refrigerando-se no primeiro riacho, encontrando
seu leito ao pé da mesma árvore que lhe forneceu o repasto e, assim,
satisfazendo a todas as suas necessidades. (Rousseau: 1973: 244).

Nessa condição primeira desfrutada pelo homem mergulhado na dispersão original, o
animal humano pouco difere dos demais. O contato entre os homens é ocasional e volátil. A
sociedade entre eles é inexistente. A abundância oferecida pela natureza exclui a necessidade
do trabalho e o homem desfrutando desta condição paradisíaca pouco difere do ambiente
circundante. Mergulhado nesta plenitude, o homem atravessa o percurso de sua vida sem
maiores sobressaltos, cumpre sua jornada em comunhão perfeita com seu mundo e apaga-se, ao
fim, como uma chama que se extingue sem perceber o momento exato em que deixou de existir.
Esta visão paradisíaca da gênese do homem não permite ainda a Rousseau vislumbrar em que
momento este equilíbrio se rompeu. De que maneira o homem perdeu essa plenitude e
mergulhou em sua condição civil, fragmentada, onde todas as suas características primeiras
passaram por um processo de degradação.
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Essa passagem que, para Rousseau, não possui nada de necessário, e isso será de suma
importância para o desenvolvimento de sua argumentação, é descrita em seu texto nos
seguintes termos:
Essa foi a condição do homem nascente; essa foi a vida de um animal limitado
inicialmente às sensações puras que, tão só se aproveitando dos dons que a
natureza lhe oferecia, longe estava de pensar em arrancar-lhes alguma coisa.
Mas logo surgiram dificuldades e impôs-se aprender a vencê-las; a altura das
árvores, que o impedia de alcançar os frutos, a concorrência dos animais que
procuravam nutrir-se deles, a ferocidade daqueles que lhe ameaçavam a
própria vida, tudo o obrigou a entregar-se aos exercícios do corpo; foi preciso
tornar-se ágil, rápido na carreira, vigoroso no combate. As armas naturais, que
são os ganhos de árvore e as pedras, logo se encontraram em sua mão.
Aprendeu a dominar os obstáculos da natureza, a combater, quando
necessário, os outros animais, a disputar sua subsistência com os próprios
homens ou a compensar-se daquilo que era preciso ceder ao mais forte.
(Rousseau: 1973: 266/267).

Assim, a presença de obstáculos naturais, a principio, e sociais no futuro, retirou o
homem de sua condição de equilíbrio, e uma espécie de ruído em suas relações harmônicas com
o meio empurraram-no para o seu mergulho no domínio da finitude, no domínio da história.
Para Rousseau, isso somente pôde ocorrer em consequência do homem possuir uma
característica distintiva no que tange à sua comparação com os outros animais. Segundo
Rousseau, o homem seria portador de uma característica singular que, posta em movimento nos
momentos em que se depara com um obstáculo, finda por arrancá-lo de sua condição natural,
opondo-o ao mundo. Podemos ratificar tal afirmação colhendo a seguinte passagem de nosso
texto em análise:
Mas ainda quando as dificuldades que cercam todas essas questões deixassem
por um instante de causar discussão sobre diferença entre o homem e o
animal, haveria uma outra qualidade muito específica que os distinguiria e a
respeito da qual não pode haver contestação – é a faculdade de aperfeiçoar-se,
faculdade que, com o auxílio das circunstâncias, desenvolve sucessivamente
todas as outras e se encontra, entre nós, tanto na espécie como no indivíduo; o
animal, pelo contrário, ao fim de alguns meses, é o que será por toda a vida, e
sua espécie , no fim de milhares de anos, o que era no primeiro ano desses
milhares. Por que só o homem é suscetível de tornar-se imbecil? Não será
porque volta, assim, ao seu estado primitivo e – enquanto a besta, que nada
adquiriu e também nada tem de bom a perder, fica sempre com seu instinto – o
homem, tornando a perder, pela velhice ou por outros acidentes, tudo o que
sua perfectibilidade lhe fizera adquirir, volta a cair, desse modo, mais baixo
do que a própria besta? Seria triste, para nós, vermo-nos forçados a convir que
seja essa faculdade, distintiva e quase ilimitada, a fonte de todos os males do
homem; que seja ela que, com o tempo, o tira dessa condição original na qual
passaria dias tranquilos e inocentes; que seja ela que, fazendo com que através
dos séculos desabrochem suas luzes e erros, seus vícios e virtudes, o torna
com o tempo o tirano de si mesmo e da natureza. (Rousseau: 1973: 249).
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(grifo nosso).

Esta característica, responsável pelos ulteriores desenvolvimentos da espécie, libera o
homem e Deus da culpa por sua degeneração. Não tendo os acidentes narrados em seu texto o
caráter da necessidade, Rousseau inaugura uma trilha que pode indicar ao homem uma saída
para o total quadro de desarmonia reinante em suas relações com a natureza e com seus pares.
Assim como no caso da estátua de Glauco, à qual Rousseau referir-se-á em sua argumentação
futura, o homem pode resgatar em parte a plenitude perdida. A compreensão desta condição de
possibilidade é estudada, entre outros, por Starobinski em sua obra ‘A Transparência e o
Obstáculo’. O horizonte plúmbeo apresentado acima é rompido por uma réstia de luz:
O rosto de Glauco permaneceu intacto sob a espuma que o desfigura...
Demasiadamente poderosa e talvez demasiadamente divina para que
possamos transformá-la ou suprimi-la, ela [a natureza humana] elude nossos
empreendimentos profanadores e se refugia nas profundezas, onde está
apenas dissimulada sob invólucros exteriores. Está esquecida, mas não
realmente perdida, e se a memória nos faz entrevê-la no fundo do passado é
porque estamos já próximos de libertá-la de seus véus e de redescobri-la
presente e viva em nós mesmos. (Starobinski: 1991: 29).

Há o reconhecimento por parte de Rousseau de que o processo de degradação pode ser
rompido. Sob a máscara do homem civil subsiste uma natureza intocada. Amparado por essa
premissa, o filósofo pode postular a possibilidade de uma saída. A restauração de parte da
plenitude perdida pode realizar-se por um acordo entre seres razoáveis. Um pacto entre os
homens pode frear o processo de degeneração. Mesmo sabendo que a felicidade original não
pode ser reencontrada em sua plenitude, Rousseau não abre mão de postular certos graus de
felicidade possível. Nesse momento, Rousseau passa a operar com a ‘noção de escala’ estudada
por Salinas Fortes durante suas pesquisas de livre docência, noção para nós central no que tange
os desenvolvimentos futuros de nossa argumentação. Entre a condição ideal representada pela
dispersão original onde os homens gozavam de uma plenitude que escapa a qualquer tentativa
de representação e o polo negativo representado pelo governo despótico onde tudo se decide
sob a égide do nome de um, existiria uma infinidade de possibilidades a serem aventadas,
possibilidades a serem consideradas melhores ou piores segundo as condições históricas reais
sob as quais estão sujeitas.
Para Rousseau, a impossibilidade do retorno ao estado paradisíaco, concebido como o
estado de natureza, não impediria uma felicidade possível. Parte da plenitude perdida poderia
ser recuperada a partir de um pacto entre os homens, um contrato social, que traria de volta
parte do paraíso perdido a partir do advento da expressão da vontade geral, conceito
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extremamente importante à Rousseau. Segundo Salinas:
(...) a vontade geral e a soberania, no Contrato, não se identificam com
nenhuma de suas encarnações eventuais. Tal como a Natureza, achamo-nos
aqui diante de uma ideia reguladora que pode ser representada de diversas
maneiras, mas que está necessariamente para além de todo representante. A
vontade geral com instância soberana é, assim, não apenas a ideia reguladora
– “regra de administração” – para se pensar a legitimidade da ordem política,
mas é também ou deveria ser, tal como o imperativo kantiano, a ideia
reguladora do comportamento de cada membro da associação. Se todos os
membros da associação fossem soberanamente governados por esta Ideia,
teríamos o estado perfeito onde encontrariam solução as antinomias da vida
política. Esta é pois a “regra” tanto para a conduta dos membros da associação
quanto para o nosso juízo a respeito das qualidades da convivência política
dentro de uma determinada comunidade empírica. Serão infinitas as variações
empíricas entre este ideal e seu oposto: cumpre, porém, bem fixá-las para se
poder apreciá-las adequadamente. No extremo oposto, pois, temos o
“despotismo”, ou seja, a separação absoluta entre o governante e os
governados, a heteronomia da vontade, o indivíduo empírico ocupando o
lugar da Ideia soberana. De um mínimo a um máximo de representação: é
assim que evolui também aqui a escala, o instrumento de medida. Alguma
representação é inevitável, já que o corpo coletivo é uma abstração que
necessita de seu outro, do indivíduo, para se encarnar. O caráter não natural ou
artificial desta realidade nova, que é o corpo político, implica necessariamente
na mediação através do indivíduo natural, suporte e base real sobre a qual se
sustenta a coletividade. O “cidadão” não suprime efetivamente o “homem”, o
indivíduo natural. (Salinas: 1997: 112).

Desta forma, considerando a leitura de Salinas, o pensamento do filósofo da ilustração
retoma, ainda que com restrições, o valor histórico da razão. Somente seres razoáveis poderão
alienar por desígnio próprio sua vontade particular em nome de uma Vontade mais ampla,
Vontade garantidora de parte da harmonia perdida com o abandono da plenitude desfrutada em
sua condição natural. Usando a noção de escala, Salinas pode repor nos gonzos a argumentação
de Rousseau que aparentemente teria perdido sua coerência interna. Porém, esta tradição
‘contratualista’ encabeçada por ele possui uma séria limitação. Uma espécie de mal congênito.
Para que os homens estabeleçam as bases deste pacto ou deste contrato, precisariam estar
unidos e para que estejam unidos precisam estabelecer o pacto.
Tal perspectiva de análise nos empurra para uma regressão ao infinito. Esta regressão
impossibilita Rousseau de resolver sua questão tanto no domínio da ontologia quanto no plano
da história. Esta limitação presente na tradição ‘contratualista’ inaugurada por ele não é
estranha aos seus comentadores, sobretudo para seu ‘biógrafo’, Jean Starobinski. Na obra
anteriormente citada, podemos colher a seguinte passagem que apontaria uma análise nesta
direção:
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O Contrato social é um postulado sem ponto de referência histórico: coloca a
necessidade de uma liberdade civil que resultaria da alienação, consentida por
todos os homens, da independência natural. Conduzida rigorosamente, a
reflexão filosófica teria obrigado Rousseau a interrogar-se sobre as condições
de uma síntese que interessaria o conjunto da sociedade, Para isso, seria
preciso não apenas sonhar o momento perfeito em que a sociedade desabrocha
na liberdade, mas formular os meios de ação concreta que permitiriam ter
acesso a isso...Tudo se passa como se a impaciência de Jean-Jacques
transportasse o problema para o nível de sua própria vida, a fim de aí buscar
uma solução imediata. Depois do esforço que Rousseau realizou para
formular um pensamento referente ao mundo e à história universal, ei-lo que
se recolhe no plano da subjetividade, como impelido para interioridade pela
própria urgência das questões que colocou em termos históricos e sociais. A
época não está pronta para resolver esses problemas, e Jean-Jaques não está
desejoso de abandonar a si mesmo e de sair para o mundo da ação...Após
haver colocado os problemas na dimensão histórica, Rousseau acaba por
vivê-los na dimensão da existência individual. Essa obra que começa como
uma filosofia da história termina em “experiência” existencial. Ele anuncia ao
mesmo tempo Hegel e seu opositor Kierkegaard. Duas vertentes do
pensamento moderno: a marcha da razão na história, o trágico de uma busca
da salvação individual. (Starobinski: 1991: 45/46).

A partir desta constatação de Starobinski, reconhecemos uma espécie de aporia na
solução contratual proposta por Rousseau que o faz saltar entre dois planos possíveis, porém,
mutuamente excludentes. Essa constatação teórica impõe-nos a tarefa de, baseados em certos
pressupostos teóricos, optar por seguir a trilha indicada por Hegel ou a trilha trágica apontada
por Kierkegaard. Tal decisão não representa algo de pouca monta. Porém, devido às nossas
pesquisas anteriores baseadas na análise freudiana de Marx, empreendidas por Herbert Marcuse
em ‘Eros e Civilização’, portanto, no domínio de pensamento de um hegeliano, trilharemos a
primeira opção, qual seja, seguiremos Hegel e a tradição histórica proposta por sua
‘Fenomenologia do Espírito’, pois, acreditamos que a perspectiva histórica proposta pelo
filósofo nos permitirá uma abordagem mais profícua da concepção filosófica de contrato
social, para no futuro enfrentarmos os dilemas que se apresentam à nossa Instituição em estudo.
Neste ponto necessitamos empreender um novo desvio no afã de decidir qual
‘hegelianismo’ iremos abraçar. A decisão se impõe de imediato na medida em que, como
sabemos, Hegel inaugura duas vertentes de análise do Real, vertentes nominadas, entre outros,
por Jünger Habermas de hegelianos de direita e de esquerda. Retomemos, então, ainda que
brevemente, a análise habermaseana, na intenção de encontrarmos a senda que nos indica o
telos de nosso percurso teórico, qual seja o ‘contratualismo’ de John Rawls.
Segundo Habermas, em seu ‘Discurso Filosófico da Modernidade’, os pressupostos da
modernidade não foram superados. As potencialidades da razão ainda não se esgotaram. A
filosofia de Hegel possibilitou a gênese de somente três vias de desdobramento de seus
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pressupostos. Para Habermas, todos os filósofos posteriores a Hegel que tentaram dar cabo da
superação das cisões nascidas com a modernidade mantiveram-se no domínio estrito dos
pressupostos validados por Hegel e, seriam, portanto, hegelianos de direita ou de esquerda, ou,
teriam como última oportunidade de escolha a filosofia de Nietzsche.
Para que possamos entender a gênese e as características destas vertentes pós Hegel,
acompanhemos o texto de Habermas em questão. Segundo o autor:
No discurso da modernidade, os acusadores fazem uma censura que não se
alterou em substância desde Hegel e Marx até Nietzsche e Heidegger, desde
Bataille e Lacan até Foucault e Derrida. A acusação se dirige contra uma razão
fundada no princípio da subjetividade, e seu teor assinava que essa razão só
denuncia e mina todas as formas abertas de opressão e exploração, de
degradação e alienação, para implantar em seu lugar a dominação inatacável
de sua racionalidade. Uma vez que esse regime de uma subjetividade dilatada
em falso absoluto transforma os meios da conscientização e da emancipação
em outros tantos instrumentos da objetivação e do controle, ele se proporciona
uma imunidade sinistra nas formas da dominação oculta. A opacidade da
redoma de aço de uma razão tornada positiva desaparece, por assim dizer, na
aparência cintilante de um palácio de cristal inteiramente translúcido. Todos
os partidos são unânimes: essa fachada de vidro deve ser estilhaçada.
Entretanto, eles se distinguem nas estratégias que elegem para vencer o
positivismo da razão. A crítica dos hegelianos de esquerda, voltados para a
prática e atenta à revolução, quer mobilizar o potencial de razão
historicamente acumulado, que aguarda ser liberado, contra a mutilação da
razão, contra a racionalização unilateral do mundo burguês. Os hegelianos de
direita seguem Hegel na convicção de que a substância do Estado e da
religião compensará a inquietação da sociedade burguesa, assim que a
subjetividade da consciência revolucionária, que causa essa inquietação, ceder
ao discernimento objetivo da racionalidade do existente. (Habermas: 2002:
80). (Grifo Nosso).

Novamente a decisão não é fácil. Argumentos não faltam para nossa decisão pender
para qualquer um dos lados. Porém, não podemos nos eximir da responsabilidade de tomá-la. A
tentação de suspender o juízo não representa um horizonte fácil de abandonar. No entanto, no
caso em questão, qual seja, na análise de nosso objeto particular em estudo, sentimos que uma
argumentação plausível, baseada em nossa apreciação do presente, poderá nos livrar de tal
indecisão. Esta análise do presente nos encaminha ao pensamento de Rawls e seu particular
estudo da atualidade política mundial. Justifiquemos o porquê a partir da letra do próprio autor,
para, posteriormente, elucidarmos nossa escolha de um hegeliano de direita.
Para que possamos trilhar o percurso teórico proposto por Rawls, de modo a contemplar
um leque bastante abrangente de seus postulados, a partir de sua bibliografia, propomos abraçar
o roteiro traçado por Rolf Kuntz, roteiro que aparece delineado numa das aulas do ‘I Curso
Livre de Humanidades’, levado a cabo pela Televisão Cultura de São Paulo como uma
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corealização com a Editora Abril, na qual o professor de Filosofia Política da Universidade de
São Paulo busca traçar um painel bem amplo da obra de Rawls na intenção de conceituar,
segundo ele, o que deveríamos entender, no autor, por ‘Justiça como Equidade’.
Para o professor Kuntz, a filosofia de Rawls estaria vinculada à tentativa de
respondermos, à seguinte questão central: ‘Como pode existir e sobreviver uma sociedade justa
e estável, de cidadãos livres e iguais, que permanecem extremamente divididos por doutrinas
razoáveis de caráter religioso, filosófico e moral?’ (Kuntz: 2004). Para ele, tal questionamento
resumiria, de maneira bastante aceitável, os grandes temas que ocuparam Rawls durante mais
de 40 anos. A gênese deste questionamento estaria ligada, segundo Kuntz, à existência de um
conflito entre duas tradições presentes no pensamento político democrático moderno.
Uma denominada ‘Liberdade dos Antigos’, ligada ao pensador genebrino J. J. Rousseau
(1712/1778) acerca das liberdades políticas, que culminará em sua teoria do Contrato e outra,
denominada ‘Liberdade dos Modernos’, vinculada ao pensamento político de Locke
(1632/1704) acerca dos direitos individuais: liberdades de pensamento e de consciência e a
questão do direito à propriedade. Segundo Rawls:
Se utilizarmos a distinção feita por Benjamin Constant entre a liberdade dos
Modernos e a liberdade dos Antigos, eu direi que a tradição derivada de Locke
dá prioridade à primeira, isto é, às liberdades civis, e em particular à liberdade
de consciência e de pensamento, a certos direitos básicos da pessoa e aos
direitos de propriedade e de associação. Ao contrário, a tradição oriunda de
Rousseau atribui a prioridade às liberdades políticas iguais para todos e aos
valores da vida pública e considera as liberdades civis como subordinadas.
(Rawls: 2002: 52).

Em sua Teoria da Justiça como Equidade, Rawls estaria tentando: ‘articular de forma
equilibrada os valores de igualdade e liberdade embutidos nessas duas vertentes de pensamento
(tradições); tarefa essencialmente política que passa pela configuração das instituições básicas
da sociedade’. (Kuntz: 2004). No liberalismo igualitário de Rawls, descrito por alguns, segundo
Kuntz, às vezes como individualista, o papel do Estado não seria questão de somenos. Este teria
uma participação importante na criação de condições que apontariam para conformações de
liberdades individuais que fossem além de um direito formal.
Ainda segundo Kuntz, Rawls não estaria interessado em construir uma teoria acerca das
condições gerais da justiça, nem estaria interessado na compreensão das condições de
ordenação geral da sociedade, de uma sociedade qualquer. Estaria sim preocupado em
compreender um tipo histórico determinado de sociedade; uma sociedade que surge no
ocidente, entre os séculos XIV e XV, da confluência de dois fenômenos históricos centrais,
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quais sejam, a Constituição do Estado Moderno e a Reforma Protestante. A ampliação dos
direitos políticos e a questão da religiosidade de fórum íntimo apontaria para o
desenvolvimento das Democracias Modernas e para uma valorização pública crescente da
tolerância, ou seja, para uma maior autonomia dos indivíduos e para a definição de certos
direitos considerados básicos. Surge, assim, a dificuldade de se estabelecer: Quais seriam esses
direitos básicos? Qual seria este substrato comum capaz de por as pessoas em acordo?
Para tentar contornar esses questionamentos Rawls busca estabelecer dois princípios de
justiça sobre os quais acredita haver uma possibilidade de consenso. Segundo ele:
(...) desejo agora apresentar a formulação final dos dois princípios da justiça
para instituições: Primeiro Princípio Cada pessoa deve ter um direito igual ao
mais abrangente sistema total de liberdades básicas que seja compatível com
um sistema semelhante de liberdades para todos. Segundo Princípio As
desigualdades econômicas e sociais devem ser ordenadas de tal modo que, ao
mesmo tempo: (a) tragam maior benefício possível para os menos
favorecidos, obedecendo às restrições do princípio da poupança justa, e (b)
sejam vinculadas a cargos e posições abertos a todos em condições de
igualdade equitativa de oportunidades. Primeira Regra de Prioridade (A
Prioridade da Liberdade) Os princípios da justiça devem ser classificados em
ordem lexical e, portanto as liberdades básicas só podem ser restringidas em
nome da liberdade. Existem dois casos: (a) uma redução da liberdade deve
fortalecer o sistema total das liberdades partilhadas por todos; (b) uma
liberdade desigual deve ser aceitável para aqueles que têm liberdade menor.
Segunda Regra de Prioridade (A Prioridade da Justiça sobre a Eficiência e
sobre o Bem-Estar) O segundo princípio da justiça é lexicalmente anterior ao
princípio da eficiência ao princípio da maximização da soma de vantagens; e a
igualdade equitativa de oportunidades é anterior ao princípio da diferença.
Existem dois casos: (a) uma desigualdade de oportunidades deve aumentar as
oportunidades daqueles que têm uma oportunidade menor; (b) uma taxa
excessiva de poupança deve, avaliados todos os fatores, tudo é somado,
mitigar as dificuldades dos que carregam esse fardo. (Rawls: 2002: 333/334).

Alicerçado nesses princípios, Rawls pode agregar-lhes uma concepção de sociedade e
certas noções que, segundo Kuntz, são descritas pelo autor como intuitivas. O autor conceberia
a sociedade como um arranjo cooperativo entre cidadãos livres e iguais: esse elemento seria
uma autorrepresentação que se reveste de um papel importante por balizar as possibilidades de
arranjos dos valores básicos de uma sociedade particular (marca de sua herança kantiana). Tal
cooperação social estaria circunscrita por três características que a distinguiriam da simples
coordenação por uma autoridade central. (1) Está vinculada a procedimentos e regras
reconhecidas publicamente e aceitas por todos os participantes do grupo social em destaque; (2)
Tal concepção de cooperação social envolveria equidade, isto é, cada participante poderia
razoavelmente aceitar certas condições desde que estas valham para todos os componentes do
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grupo social; (3) Esta cooperação envolveria a noção de uma vantagem racional (Kant) que
justificaria a sujeição de cada indivíduo do grupo social a um conjunto de normas.
Ainda segundo a leitura empreendida por Kuntz, a noção de pessoa em Rawls estaria
ligada à tradição do pensamento democrático, isto é, alguém que pode ser um ‘membro
plenamente cooperativo’ da sociedade, ou seja, alguém capaz de exercer a cidadania de maneira
plena. Tais pessoas estariam imbuídas de tal capacidade de exercer plenamente a cidadania por
estarem habilitadas a cooperar a partir de duas capacidades morais intrínsecas a elas: a) Senso
de Justiça: Capacidade de entender, aplicar e agir com base na concepção que circunscreve os
termos equitativos de cooperação social; b) Capacidade de Conceber o Bem: De formar, rever e
racionalmente perseguir o que lhe pareça vantajoso.
Deve ficar claro até aqui, segundo Kuntz, que Rawls não está tratando de descrever uma
sociedade real; esta tentando estabelecer uma descrição de ideias que estariam de certa maneira
implícitas nos contornos de uma sociedade democrática. Tal descrição serviria como uma
espécie de ideia reguladora (Kant) para que pudéssemos dar conta da organização de um
agrupamento social ordenado sem termos que lançar mão do uso da força (Hobbes) ou de um
fundamento ligado à questão do direito de propriedade (Locke), ou, até, de justificativas ligadas
ao uso da força a partir de argumentações de base religiosa. Ou ainda, segundo o próprio Rawls:
(...) a classificação dos princípios da justiça na teoria ideal ilumina e guia a
aplicação desses princípios às situações não ideais. Identifica quais limitações
precisam ser tratadas em primeiro lugar... Mas devemos tentar adiar ao
máximo o dia do ajuste de contas, e ordenar a sociedade de modo a que ele
nunca chegue. (Rawls: 2002: 334).

Permanecendo o máximo que pudermos no campo das idealidades, no campo do
dever-ser, no campo do registro racional do acesso àquilo que é, evitamos os conflitos inerentes
à empiria. Pelo que vimos delimitando até aqui, os termos equitativos de cooperação somente
poderão ser alcançados a partir de um empreendimento comum construído por pessoas livres e
iguais que, por livre expressão de sua Vontade Racional, se submeterão aos termos
circunscritos por certas regras de cooperação. Ou seja, o Contrato seria a condição sine qua non
para a construção de qualquer sociedade bem ordenada. Porém, até aqui estamos no domínio do
pensamento rousseauista que, como já dissemos nos movimentos anteriores desta tese, nos
empurra para uma regressão ao infinito ao exigir que o estabelecimento do pacto imponha a
necessidade do estabelecimento de um pacto anterior. Para podermos superar tal regressão,
Rawls nos apresenta duas definições centrais para um esboço bem acabado de sua teoria do
Contrato, quais sejam: a de posição original e a de véu da ignorância. Sigamos, portanto, de
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maneira mais detida o percurso proposto por Kuntz para que possamos esboçar de maneira
completa o pensamento do filósofo tardio da Escola de Frankfurt.
A ideia de Contrato em Rawls seria, como em Kant (1724/1804), uma espécie de Ideia
Reguladora, uma ideia que não estaria vinculada a um dado histórico, uma ideia reguladora por
revestir-se da característica de ser um critério adequado à avaliação da ordem política que
permite confrontá-la com um tipo de agrupamento coletivo que teríamos escolhido
racionalmente, como seres razoáveis, num acordo inicial, entre indivíduos livres e iguais.
Torna-se necessário, portanto, como um próximo movimento de sua argumentação, estabelecer
as condições desta posição original das pessoas, livres e razoáveis, no momento do Contrato.
Problema este não solucionado por Rousseau quando afirma:
Suponhamos os homens chegando àquele ponto em que os obstáculos
prejudiciais à sua conservação no estado de natureza sobrepujam, pela sua
resistência, as forças de que cada indivíduo dispõe para manter-se nesse
estado. Então, esse estado primitivo já não pode subsistir, e o gênero humano,
se não mudasse de modo de vida pereceria. (Rousseau: 1973: 37).

Rawls (1921/2002) será o primeiro a especificar de maneira precisa a importância e as
características centrais desta Posição Original. Sendo o objetivo principal do contrato ligado à
possibilidade sua de especificar qual seria a estrutura básica da sociedade, este deve incluir,
segundo Kuntz: ‘...as normas constitucionais, os procedimentos legais e judiciais, as
propriedades, as regras de produção e de mercado, a instituição da família e outras que sejam
estruturais.’ (Kuntz: 2004). Para que a escolha deste conjunto de normas e práticas
interconectadas possa atender às exigências da justiça como equidade, a posição ocupada pelos
contratantes deve estar, segundo Kuntz, sujeita a certas restrições. Segundo ele, estas seriam:
‘1) Exclusão do uso da força e da coerção, do uso da mentira, do uso da fraude; 2) Condições
que evitem que algumas pessoas tenham maior poder de barganha ou disponham de
informações que possam afetar o equilíbrio do jogo.’ (Kuntz: 2004). Tais restrições serão
respeitadas a partir de dois artifícios interligados, denominados por Rawls, Véu de Ignorância e
Posição Original. Tomemos as definições estabelecidas pelo próprio filósofo:
A ideia de posição original é estabelecer um processo equitativo, de modo que
quaisquer princípios aceitos sejam justos...De algum modo, devemos anular
os efeitos das contingências específicas que colocam os homens em posições
de disputa, tentando-os a explorar as circunstâncias naturais e sociais em seu
próprio benefício. Com esse propósito, assumo que as partes se situam atrás
de um véu de ignorância. Elas não sabem como as várias alternativas irão
afetar o seu caso particular, e são obrigadas a avaliar os princípios unicamente
com base nas considerações gerais...Na medida do possível, o único fato
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particular que as partes conhecem é que a sua sociedade está sujeita às
circunstâncias de justiça e a qualquer consequência que possa decorrer disso.
(Rawls: 2002: 146/147/148).

Tal condição pode parecer, numa primeira apreciação, extremamente abstrata, mas não
o é. Segundo Kuntz:
Se nós estivéssemos ignorantes de nossas possibilidades a respeito de nossa
futura condição na sociedade em que viveríamos e tivéssemos que definir o
desenho dessa sociedade, que tipo de sociedade iríamos determinar? É este o
sentido do véu de ignorância. Nessas condições, segundo Rawls, os indivíduos
tenderiam a dar importância à pior posição que pudesse caber a qualquer
participante do jogo. Já que ninguém poderia calcular qual seria a própria
posição na sociedade, cada um tenderia a conceber um desenho tal que a pior
posição fosse tolerável. A sua decisão racional seria determinada, portanto,
por uma elevada aversão ao risco e, diante da escassez das informações, à
atribuição de igual probabilidade às hipóteses consideradas que levassem a
escolhas mais audaciosas...tendo como pano de fundo de sua deliberação uma
certa concepção da sociedade como sistema equitativo de cooperação e uma
certa concepção das pessoas como livres, iguais e detentoras daquelas
capacidades morais e intelectuais necessárias à cooperação. (Kuntz: 2004).

Tal descrição desta dita Posição Original, vinculada à caracterização proposta por
Rawls do Véu da Ignorância, permite-nos uma concepção de Contrato que escapa aos fatores
limitantes reconhecidos por Starobinski como imbricados ao pensamento de Rousseau. Devido
à sua herança kantiana, Rawls pode embutir em sua concepção particular de Contrato uma
característica normativa. Tal posição do filósofo nos indica o caminho trilhado pelos hegelianos
de direita. O autor acredita que podemos estabelecer racionalmente as condições norteadoras de
tal acordo entre cidadãos razoáveis, sem termos que dar conta das características efetivas de um
acordo que se daria, num dado instante do desenvolvimento histórico, em uma determinada
Sociedade Real.
Como ideia reguladora, este Contrato pode ser delineado por definições necessárias para
circunscrever suas características centrais, partindo de uma concepção de sociedade na qual
todos os participantes do tecido social seriam considerados pessoas razoáveis, cujas palavras
representariam atos performativos que teriam a função do fiat lux divino na criação das regras
de um agrupamento entre pessoas no qual fosse encontrada uma saída aceitável para os
problemas a serem enfrentados.
É esta possibilidade de solução dos problemas a serem enfrentados por uma certa
comunidade historicamente determinada que nos leva a abraçarmos os postulados do
pensamento de Rawls. Quando este analisa as condições históricas atuais, nas quais a próxima
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conflagração mundial pode se dar por escassez de água, ou nas quais se discute a aceitação de
certas práticas religiosas como bárbaras (extirpação clitoriana, por exemplo, em certas
comunidades mulçumanas, ou o infanticídio em algumas comunidades indígenas), Rawls
procura estabelecer normas racionais para que tais embates não nos façam regredir para
enfrentamentos que beirem um novo mergulho num estado de natureza de características
hobbesianas, num novo estado de barbárie.
Com o fim das Representações Religiosas do Mundo e com a crise das concepções
históricas teleológicas, presentes, por exemplo, no marxismo da Segunda Internacional, o
momento atual exige de cada indivíduo características de tolerância que, neste nosso
desenvolvimento histórico, representam a única possibilidade de solução (ainda que parcial) de
nossos problemas.
No que tange o nosso objeto de estudo, esta necessidade de busca de uma saída
consensual se mostra de maneira premente. Se tomarmos a fala do antigo Reitor de nossa
Universidade em estudo (VIDE ANEXO 1), podemos colher a seguinte passagem que nos serve
de ponto de partida para as discussões que encerrarão este capítulo de nossa tese. Segundo
reportagem da Revista Época:
Heitor Pinto Filho, que, além de reitor da Uniban, é presidente da Associação
Nacional das Universidades Particulares, diz que os avaliadores não sabem
julgar o ensino privado porque são professores de universidades federais. Os
critérios seriam rigorosos demais. “A universidade pública não é referência
para mim, é referência para a elite”, afirma. “Contratar professor doutor com
dedicação exclusiva, com o orçamento das federais, eu também faço. Mas,
para atender pessoas de menor condição financeira, precisamos abrir cursos
com custo mais baixo.” (ANEXO 1).

Como não se poderia concluir de outra forma, a reportagem depreende, a partir das
afirmações do Magnífico Reitor, que sua lógica argumentativa exige a aceitação de que: ‘...para
expandir o ensino superior, a qualidade dos cursos deve cair. É claro que sempre haverá cursos
melhores e piores, mas a sociedade precisa garantir um nível mínimo na formação dos
profissionais. A questão é como fazer isso.’ (ANEXO 1).
Neste momento necessitamos trabalhar com a noção de escala que descrevemos em
momentos anteriores de nossa argumentação. Antes, porém, analisemos as decisões tomadas
pelo Reitor da Universidade em estudo para que possamos desenvolver nossa tese acerca de
uma saída via consenso. Para conseguir um preço competitivo no ramo da educação superior, os
procedimentos adotados pela Universidade primaram por fazer cair o ‘ônus’ no preço pago aos
professores pelo exercício de seu mister. Analisemos como isto se deu. Como já descrevemos
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em outro momento de nossa tese, uma primeira providência nesta direção foi reduzir o número
de aulas por noite/por classe. Partindo de uma grade horária composta por 4 aulas por noite (de
45 min. cada), passou-se para 3 aulas de 50 min. Isto resultou em uma conta que não fechava.
Desapareciam 30 min. por noite/por sala. Para contornar este pormenor estipulou-se certa carga
horária a ser cumprida on line. Professores deveriam lançar numa base de dados exercícios de
fixação de conteúdos que cumpririam o papel de suplementar o déficit de horas a serem
cumpridas. A questão é que tal aumento de trabalho não acarretou um proporcional aumento
dos proventos auferidos pelos professores.
Num segundo momento, forçado a contratar parte dos professores em regime de tempo
integral, a opção para enxugar os custos foi locá-los em departamentos nos quais exercessem
funções administrativas. Para economizar ainda mais recursos, aproveitou-se a atual crise no
setor de mão de obra (muitas vezes, inclusive, por sua baixa qualificação) para contratar
professores doutores e mestres a preço de especialistas, baseados em um plano de carreira no
interior da Instituição que nunca existiu de maneira efetiva. Com a retração do setor
educacional superior em andamento, professores foram obrigados a submeterem-se a essa
norma ou a engrossar a fila de desempregados ou subempregados do setor educacional. Como
podemos notar destes exemplos supracitados, o corte nos custos caiu única e exclusivamente
sobre o valor hora/aula docente.
Tal redução do número efetivo de aulas, redução proporcional dos vencimentos
docentes (gerando um descontentamento em grande parte deles, como poderemos depreender
de algumas entrevistas a serem analisadas) atrelada à uma clientela escolar vítima do quadro
descrito em nossa análise histórica resultou nos índices de aproveitamento que analisamos em
outras passagens de nossa tese.
Perante este quadro de descontrole sobre o resultado final insatisfatório do
aproveitamento dos alunos egressos do sistema educacional oferecido pela Universidade, o
Reitor optou por imputar a culpa à classe docente, buscando então ampliar o controle sobre seu
trabalho. Tal controle, como vimos em nossa análise do sistema fordista, buscou construir um
tipo de avaliação e desenvolvimento curricular com vistas a supervisionar tarefas (Taylor) na
intenção de poder prever o resultado final do processo de produção. A questão problemática
reside no fato de a Universidade ter abraçado essa saída contrária à possibilidade do consenso,
via produção fordista, abrindo mão das benesses inerentes a esse tipo de controle sobre a
produção. A linha de produção fordista ainda pertencia ao que Zygmunt Bauman denomina
‘Modernidade Sólida’, e tal gerenciamento da produção ainda oferecia certa possibilidade de
consenso entre produtores e donos do meio de produção. Segundo o autor:
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Diferentemente das redes de proteção do passado pré-moderno, as redes de
proteção concebidas e administradas pelo Estado foram construídas
deliberadamente e projetadas ou desenvolvidas por impulso próprio a partir de
obras de natureza trabalhista, característica da modernidade em sua fase
“sólida”...a solidariedade do pátio da fábrica, do sindicato e ocupacional, que
fincou raízes e floresceu “naturalmente” no ambiente relativamente estável da
“fábrica fordista” ...Os envolvimentos entre os lados opostos das relações
capital-trabalho eram mútuos e contínuos nesse tipo de fábrica, tornando os
dois lados mutuamente independentes, mas ao mesmo tempo habilitando-os a
pensar e planejar no longo prazo, comprometer-se com o futuro e investir
nele. (Bauman : 2006: 99).

Para pontuarmos a distância que nos encontramos deste cenário, quando avançamos
além da análise da Universidade em questão, após sua venda para o sistema Anhanguera
Educacional, tomemos nota emitida pelo Sindicato dos Professores acerca das novas relações
entre capital e educação representadas por este novo empregador, presente em uma notícia
veiculada no ‘Diário do Grande ABC’. (Vide anexo 12). Segundo o representante sindical:
Luiz Antonio Barbagli, destacou durante a audiência que o fato de a
Anhanguera ser uma empresa de capital aberto é algo novo nas relações com
os mantenedores. Trata-se de um outro parâmetro econômico, que exige lucro.
E os reflexos dessa dinâmica já começam a ser vistos: além da demissão em
massa de professores, aumento no número de alunos por sala de aula e o
sucateamento do salário docente. (ANEXO 12 ).

Ao considerarmos um posicionamento do sindicato dos trabalhadores envolvidos na
questão, centrado na afirmação de seu desconhecimento dos contornos deste novo tipo de
relações trabalhistas, estamos longe das relações sindicais levadas em conta na modernidade
sólida descritas por Bauman. O quadro apontado por Bauman na sequência de sua análise do
presente nos mostra os contornos de uma nova modernidade na qual estamos mergulhados, de
característica líquida. Segundo o autor, um pouco mais adiante:
Só uma linha tênue separa hoje em dia os desempregados, e especialmente os
desempregados a longo prazo, de uma queda no buraco negro da “subclasse”:
homens e mulheres que não se ajustam a nenhum tipo de divisão social
legítima, indivíduos deixados de fora das classes e que não exercem nenhuma
das funções reconhecidas, aprovadas e úteis que os membros “normais” da
sociedade desempenham...Tal como as pessoas sem emprego, os criminosos
(ou seja, os confinados à prisão, acuados ou sobvigilância policial, ou
simplesmente constantes dos registros da polícia) não são mais vistos como
temporariamente afastados da vida social normal e destinados a serem
“reeducados”. “reabilitados” e, na primeira oportunidade, “reconduzidos a
comunidade” – mas como permanentemente marginalizados, inadequados
para a “reciclagem social” e destinados a serem mantidos afastados, longe da
comunidade das pessoas respeitadoras da lei. (Bauman : 2006: 99).
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Porém, no caso em análise, se nos fiarmos nas afirmações de Lazzareschi que vieram
iluminar por um novo ângulo a nossa questão nos movimentos anteriores de nossa tese,
trazendo para o interior de nossa discussão o conceito de ‘empregabilidade’, tal mergulho numa
situação desastrosa ainda pode ser adiado no que tange aos discentes que ingressam na
Universidade em análise. Estaríamos autorizados a mantermos esta esperança na medida em
que análises feitas acerca do rendimento dos alunos ingressantes nas Universidades Públicas,
sob um sistema de cotas, por exemplo, indicarem um aproveitamento igual, ou, em alguns
casos, até superior aos demais candidatos aprovados. Em matéria veiculada no jornal Folha de
São Paulo de 23 de Julho de 2006 (Vide Anexo 11), podemos colher algumas indicações que
nos permitem encaminhar nossa pesquisa nesta direção:
As políticas de ações afirmativas em discussão no Congresso já podem ser
examinadas com base em experiências concretas de várias universidades
públicas brasileiras. A Folha selecionou três delas por serem pioneiras ou por
já terem feitos estudos que permitiram avaliar os primeiros resultados. Os
caminhos escolhidos pela Unicamp, UFBA (Universidade Federal da Bahia) e
Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) são diferentes. Em
comum, está o fato de as análises feitas até o momento terem mostrado que o
desempenho dos beneficiados foi semelhante - e em alguns casos até superiorao dos demais estudantes. As taxas de evasão deles também foram menores.
(ANEXO 11)

Ou podemos ratificar este nosso posicionamento a partir da análise de uma instituição
paulista em particular. Segundo o mesmo Jornal em 3 de Junho de 2008 (Vide Anexo 10):
Os estudantes cotistas na Universidade Federal de São Paulo têm desempenho
semelhante aos demais durante a graduação em 21 dos seus 23 cursos. As duas
exceções estão em carreiras na área de exatas. Os dados fazem parte de uma
pesquisa da pró-reitoria de graduação da instituição, que aponta problemas no
ensino público como uma das explicações para o baixo desempenho dos
cotistas nas exatas. O estudo também serve como base para crítica ao projeto a
ser votado no Congresso, que determina que as universidades reservem
metade de suas vagas a alunos da rede pública. Há três anos, a Unifesp destina
10% das vagas a alunos de escolas públicas que se declarem negros, pardos ou
indígenas. Com a reserva, os cotistas chegam a ser aprovados no vestibular
com nota 30% inferior aos demais. Em geral, a diferença desaparece no início
da graduação, inclusive em medicina. (ANEXO 10).

Assim como pudemos constatar que a questão das cotas, na maior parte dos casos, não
afetou de maneira negativa o resultado da formação dos discentes beneficiados, podemos
aventar a possibilidade de mitigar os danos provocados nos ingressos na Universidade em
questão, herdeiros de uma formação pregressa deficitária, devido ao quadro que traçamos em
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nossa análise histórica, a partir das considerações dos postulados contratualistas propostos por
Rawls, buscando uma saída coletiva para os problemas a serem enfrentados pela Universidade
em análise. Se nos apoderarmos da noção de escala proposta por Salinas para análise da obra de
Rousseau, poderemos buscar nas condições materiais que temos, atingir a melhor Universidade
possível; Universidade esta que poderá encaixar-se no interior da escala numa posição que não
comprometa o resultado final de sua atuação como formadora de futuros cidadãos produtivos.
Temos como topo da escala a Universidade pública, laica e de qualidade descrita por Durham
no histórico desenvolvido por nós. Pertencente a esta categoria, a Universidade Necessária do
professor Darci Ribeiro nos serve de telos a ser alcançado. A partir deste paradigma podemos,
apropriando-nos dos compromissos teóricos propostos por Rawls, tentar conseguir a
construção de um modelo de Universidade que busque aproximar-se o máximo possível deste
paradigma.
Para que possamos circunscrever de maneira mais precisa tal paradigma, tragamos uma
contribuição teórica trabalhada pelo professor José Arthur Giannotti em sua obra ‘A
Universidade em ritmo de barbárie’. A partir dela poderemos propor o horizonte do consenso
que deveria ter norteado o enfrentamento dos problemas apresentados pelas condições
históricas nas quais estava mergulhada a UNIBAN antes de sua derrocada e posterior venda ao
grupo Anhanguera. Para analisarmos com o Professor Giannotti a Universidade em seu
afastamento máximo em relação ao paradigma considerado por nós da Universidade de Brasília
(Universidade Necessária proposta por Darci Ribeiro), temos que estabelecer os termos de seu
universo de discurso. Ao propor-se discutir tal modelo de Instituição Superior de Ensino, o
professor Giannotti, como qualquer filósofo, principia sua argumentação pela definição de seus
termos centrais. Para tanto, vai buscar em Kant a oposição cara ao pensador alemão entre
bárbaro e civilizado. Segundo Giannotti:
Kant distinguia a barbárie da situação dos selvagens. Nesta última não haveria
qualquer legalidade jurídica, os homens se comportariam fora de qualquer lei,
deixando-se levar unicamente por pactos individuais. Um contrato social os
cimentaria em grupos organizados, a família sendo o primeiro deles. É,
contudo, o contrato civil, como um dever ser a que todos se obrigariam se
pretendessem agir coletiva e moralmente, o único capaz de uni-los num
Estado, aval do direito, do progresso e da civilização. A barbárie não seria,
pois, retroceder ao estado dos selvagens, à abolição de qualquer legalidade,
mas a dissolução dela, sua transformação em mero expediente de domínio,
instrumento ad hoc de controle social. (Giannotti : 1986: 9/10).

Ao aproximar Universidade e Barbárie, o professor estaria buscando mostrar de que
maneira esta passou a afastar-se de sua verdadeira vocação, qual seja, cumprir não só suas
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tarefas básicas (pesquisa, docência e prestação de serviços), mas também funcionar como
forma particular de sociabilidade; sociabilidade que permitiria uma troca de experiências
intergeracionais na intenção de fazer avançar as soluções científicas para os problemas
apresentados a cada sociedade em particular. Porém, o quadro descrito por ele estaria muito
afastado deste ideal. Já naquele tempo, afirmava Giannotti:
É preciso não se deixar enganar pelos números...diante dessa multidão de
alunos se colocam professores mal pagos, recebendo em geral por hora-aula,
dedicando-se marginalmente à docência, queimando etapas numa carreira
atabalhoada;...professores que obtiveram seus diplomas não se sabe como e
que agora, já que a rede do ensino superior se expandiu a ponto de incorporar
a todos, estão ocupando importantes posições de mando; enfim, toda essa
massa de docentes formando um baixo clero conivente com a esperteza e que,
nunca, de modo algum, estará disposta a jogar as regras da competição e da
avaliação recíproca. Quem não faz não gosta de ser cobrado. (Giannotti :
1986: 51/52).

Tal cenário, no qual estamos mergulhados de maneira efetiva atualmente, como vimos
em nossa análise histórica da desconstrução do ensino superior do país, exige o rompimento
desta espécie de acordo não declarado entre docentes e mantenedores que permite a uma série
de instituições de ensino superior continuar a derramar anualmente no mercado um exército de
egressos mal preparados que vem a engrossar a legião de indivíduos sem a condição de
empregabilidade segundo os termos descritos por Lazzareschi. Ratificando o que vimos
descrevendo até aqui, o professor Giannotti aponta também para uma solução de consenso. A
Universidade somente cumpriria sua tarefa como Instituição de Excelência a partir de uma
saída coletiva. Segundo Giannotti, todas as tarefas a serem cumpridas pela Universidade só:
(...) podem ser cumpridas se houver um pacto pelo qual os interlocutores do
diálogo e da reflexão respeitem as normas indispensáveis ao bom
funcionamento desses processos. Essas normas mais os indivíduos engajados
nelas constituem um verdadeiro poder acadêmico. E ele deita raízes nos três
setores que subsistem nos campos. Numa ponta, se situam os pesquisadores e
professores que recusam a competição burguesa e o consumo desenfreado, a
segurança duma vida rotineira, para aceitar o vago, a indefinição do largo, a
tormenta da procura e a embriaguez da descoberta. Noutra ponta, estão os
estudantes que, divisando os caminhos enrodilhados da barbárie, topam a
pausa do estudo, do aprendizado, a convivência com os saberes feitos e in fieri
que lhes tragam a prática do conhecimento. E, finalmente na última ponta,
aqueles funcionários que colocam suas competências em função do papel
civilizatório das universidades, quer enfrentando o cotidiano da pesquisa, quer
assumindo postos de mando com o preciso intuito de fazer funcionar uma
máquina na qual eles acreditam. O poder acadêmico é um chapéu de três bicos
– difícil é articular os fios que ligam as três pontas, principalmente
reconhecer que, neste jogo, nem todos são iguais. (Giannotti: 1986: 67/68)
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(Grifo Nosso).

Em nosso objeto de estudo a questão é mais grave. O que vemos das posições de
Giannotti é que devemos buscar uma saída coletiva, como a proposta por Rawls. O agravante
está na terceira ponta do chapéu representada por um ator que, ao fim e ao cabo, visa o lucro.
Tal diferencial nos afasta de saída de nosso paradigma de uma universidade laica, pública e de
qualidade. Porém, isso não nos impede de buscarmos nas condições reais a enfrentar a melhor
Universidade possível a partir de nossas limitações históricas. Se nos tivessem sido permitidas,
como professores, as condições contratuais propostas por Rawls, talvez tivéssemos, como
atores participantes, conseguido construir uma Universidade de qualidade que se enquadrasse
numa posição, no interior da escala, mais próxima de nosso modelo ideal representado pela
Universidade Necessária. O mantenedor, ao tentar controlar de maneira autoritária o fazer dos
professores, a partir de um gerenciamento fordista da construção do conhecimento de seus
discentes, impediu uma saída coletiva para os impasses a serem enfrentados pela Universidade,
o que contribuiu para a sua venda para outro mantenedor. Não nos cabe analisar, no escopo
desta tese, os desdobramentos que se seguiram a esta venda. Fato é, no entanto, que estamos de
certa forma à deriva. A nova mantenedora, Anhanguera, ao afirmar-se como uma empresa com
fins lucrativos, abre um novo capítulo na história do ensino superior privado no Brasil que nem
mesmo o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo sabe como enfrentar. Baseados em
nossa análise teórica desenvolvida até aqui, podemos concluir que a tentativa de controle
exercida pelo mantenedor da Instituição serviu como um dos móveis que contribuíram para sua
derrocada e posterior transferência para outro mantenedor. Desta forma, somos obrigados a
concluir com o professor Giannotti que:
(...) como o pais não pode dispensar institutos de pesquisa que alimentem o
desenvolvimento tecnológico, e escolas que formem suas elites, ela (a
Universidade) será marginalizada e posta em banho-maria, enquanto uma
burocracia ilustrada, apoiada no estado, tratará de criar centros de excelência
destinados a cumprir as tarefas que a universidade não soube desenvolver.
Uma enorme rede de ensino universitário servirá para enganar a demanda
das massas, enquanto o verdadeiro conhecimento tomará outros rumos.
(Giannotti: 1986: 68/69).

Se o professor Giannotti previa tal futuro para a Universidade em geral, tal legado
mostrou-se verdadeiro, em toda a sua plenitude, em nosso particular objeto de estudo.
Para que possamos dar por completo este nosso esboço de uma nova concepção de
contrato, de saída via consenso no mundo do trabalho, tomemos algumas noções ligadas a este
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conceito e ao de emprego, para compreendermos, ainda melhor, o que se passa nas relações
empregatícias reinantes na Instituição Universitária que estamos analisando.

Para tanto

retornemos às considerações de Lazzareschi num outro texto, ligadas às suas análises amplas da
denominada Sociologia do Trabalho e ao trabalho de Hersey e Blanchard acerca da psicologia e
sua relação com a liderança situacional. Faz-se necessário este novo movimento final para que
posamos ampliar a análise das relações de trabalho para além da denominada luta de classes e
das questões puramente salariais, buscando configurações entre empregados e empregadores
que minimizem esses conflitos, de difícil compreensão atualmente, no interior da complexidade
reinante em nossa sociedade da informação e do controle. Comecemos por circunscrever os
termos que serão o alicerce de nossa compreensão mais precisa do Real. Segundo Lazzareschi:
Trabalhar significa criar utilidades para a satisfação das necessidades
humanas, isto é, produzir bens - coisas materiais – ou prestar serviços,
realizar uma atividade cujo resultado permita a satisfação de uma
necessidade humana, sem que esse resultado assuma a forma de um bem
material, como o serviço prestado por uma orquestra sinfônica, pelo
professor, advogado, médico, etc...O emprego é uma relação contratual de
trabalho entre o proprietário e o não-proprietário dos meios de produção e/ou
renda pela qual se estabelecem as condições de compra e venda da força de
trabalho, isto é, da capacidade para trabalhar dos não-proprietários dos meios
de produção, em troca de uma remuneração, um salário. A relação de trabalho
se dá entre homens livres, o que significa afirmar que ambas as partes
estabelecem essa relação livremente e livremente podem rompê-la,
respeitadas as cláusulas do contrato. (Lazzareschi: 2008: 7-9). (Grifo Nosso).

Segundo a autora, essa possibilidade de ruptura do contrato de emprego a qualquer
momento por ambas as partes envolvidas no acordo formal no que tange ao empregador é
bastante realista, porém, no que diz respeito ao empregado a realidade apresenta outros
contornos na medida em que, segundo ela: ‘a grande maioria dos trabalhadores...não têm
qualquer possibilidade de escolha para quem, quando e, muitas vezes, onde encontrar um
emprego.’ (Lazzareschi: 2008: 10).
Tal cenário não desconhecido por Marx, atualmente apresenta-se a partir de novos
contornos. Fenômenos como a reestruturação produtiva, a desregulamentação dos mercados e a
retração destes mesmos mercados mundiais sempre presente nas crises cíclicas do capitalismo,
previstas no trabalho filosófico do pensador alemão, exigem de nós, homens do presente, uma
nova postura perante as relações de produção. Os questionamentos suscitados por estes
acontecimentos não escapam à análise de nossa autora. Segundo ela, urge escolhermos entre
dois caminhos que se nos apresentam:
O que fazer? Resistir à reestruturação produtiva e perder competitividade no
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mercado internacional? Aceitá-la e submeter-se passivamente a um
verdadeiro massacre? Eis o desafio a ser enfrentado por trabalhadores,
capitalistas e governos que necessariamente deverão envolver-se e
empenhar-se em negociações articuladas bem sucedidas para evitar uma
convulsão social e para minimizar o sofrimento da grande maioria da
população mundial. Ressalta-se que do sucesso dessas negociações dependem
a manutenção e o desenvolvimento do próprio regime capitalista de produção,
pois, sem empregados e/ou consumidores, a mais valia não pode ser extraída e
realizada, o que significa dizer que os lucros das empresas não se realizam e
seu capital não se reproduz... Por isso, é possível alimentar a esperança de que
uma amenização do problema...entendendo-se esse período como período de
transição para uma sociedade melhor e mais justa.’ (Lazzareschi: 2008: 11).
(Grifo Nosso).

A esperança acalentada pela autora também serve de fundamento para a nossa pesquisa.
Ao abraçarmos o contratualismo esboçado no pensamento de Rawls, pretendemos encontrar
um consenso, que, não aventado pelo administrador da Instituição em análise, talvez tenha sido
o responsável pela sua derrocada. Como veremos na análise das entrevistas, a questão salarial
não é posta pelos professores que participaram das enquetes. A Instituição, segundo eles, era
uma das que melhor remunerava seus funcionários da área educacional e ainda apresenta-a
como diferencial o não atrasar os salários; porém, na atual crise do mercado educacional, têm
aparecido na pauta das reclamações sindicais e até na realidade de professores que, demitidos
da Instituição, estão retornando para trabalhar para o novo gestor por salários inferiores ao que
recebiam anteriormente do antigo proprietário (não existem inimigos irreconciliáveis desde
que se aceite a redução salarial).
O antigo gestor não teve feeling para perceber que a questão salarial, importante, com
toda certeza, não era o único diferencial a ser considerado se quisesse manter o nível de
excelência de seu negócio. Tal questão salarial, como único diferencial, já havia sido
desconsiderada pelo próprio Ford, como afirma Lazzareschi em seu texto:
Ford, diferentemente de Taylor, considerava o trabalhador não apenas um
produtor de mercadorias, mas também um consumidor. Por isso, aumentou os
salários de seus trabalhadores e instituiu a jornada de trabalho de oito horas
como incentivo ao consumo, além de distribuir alguns benefícios, como
restaurantes, transporte, hospital e assistência social, por ter compreendido
que a produção padronizada em massa, graças à nova organização do processo
de trabalho inaugurada em suas fábricas com a construção da linha de
montagem com esteira rolante – esteira de produção requeria consumo de
massa. (Lazzareschi: 2008: 45).

No entanto, como sabemos hoje, devemos dar mais um passo. A satisfação do
trabalhador não está centrada somente na questão pecuniária. Pensadores como Maslow,
Herzberg, Argyris, etc, passaram a iluminar tais questões por outro viés. As teorias da
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motivação para o trabalho impedem que consideremos uma concepção unicamente
economicista das relações empregatícias. Tais concepções nos apontam para a questão do
consenso. Analisemos a evolução destas concepções de gerenciamento das relações entre
empregados e patrões para que possamos verificar o que foi desconsiderado pelo gestor
educacional da Uniban. Comecemos nossa análise pelos trabalhos de Maslow, seguindo a
argumentação de Lazzareschi e Hersey/Blanchard. Nascido no primeiro dia de Abril de 1908 e
falecido em 1970 aos 62 anos, filho de judeus Russos, Abraham Maslow estudou direito no City
College em Nova York, transferindo-se, posteriormente, para Cornnell.
Após o casamento com sua prima Bertha, passou a frequentar a Universidade de
Wisconsin no intuito de estudar psicologia. Durante sua estada em Wisconsin teve a
oportunidade de participar dos trabalhos de seu mentor intelectual, Harry Harlow, eminente
professor, cujo trabalho girava em torno de pesquisas acerca das relações de afeto envolvendo
filhotes de macacos rhesus. Entre os anos de 1937 e 1951, sob a orientação de outros dois
mentores, Ruth Benedict (antropóloga) e Max Whertheimer (psicólogo), na faculdade de
Brooklyn College em Nova York, começou a aperceber-se dos diferenciais que envolviam a
vida de seus mentores, passando a elaborar uma teoria própria acerca das questões que
envolviam comportamento e realização pessoal.
A partir desta pesquisa tornou-se, entre os anos de 1950 e 1960, líder da denominada
‘Escola da Psicologia Humanista’, que viria a ampliar os domínios dos estudos em psicologia
junto com o behavorismo e a teoria psicanalítica freudiana.
Sua Teoria da Hierarquia das Necessidades, afirmava, segundo Lazzareschi que: ‘...uma
vez satisfeitas as necessidades primárias, de caráter fisiológico, os homens perseguem a
satisfação de outras de nível mais elevado, isto é, de segurança, de reconhecimento social, de
autoestima e de autorrealização.’ (Lazzareschi: 2008: 56). Esta espécie de escala ascendente de
necessidades a serem satisfeitas segundo um roteiro pré-determinado em direção a níveis cada
vez mais altos de refinamento, que vai das necessidades mais ‘primitivas’ até as ‘mais
refinadas’, segundo Lazzareschi, teria sido muito criticada por:
(...) desconsiderar que o ser humano é um ser humano completo, com
necessidades fisiológicas, de segurança, de reconhecimento social, de
autoestima e de autorrealização, isto é, necessidades físicas, sociais e
psicológicas sentidas – todas- ao mesmo tempo e clamando por satisfação ao
mesmo tempo, não sendo possível hierarquizá-las, priorizando uma em
detrimento de outras...E trabalhadores do chão de fábrica e do chão dos
escritórios das fábricas e dos escritórios tayloristas/fordistas do século XX
privaram-se da satisfação de todas as necessidades de sua alma, pois como
satisfazê-las com a realização de uma tarefa simplificada, repetitiva, sem
sentido monótona, frustrante, humilhante, entediante, alienante?
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(Lazzareschi: 2008: 56).

Na tentativa de avançar tais questões e de considerar esta visão mais ampla da satisfação
com o trabalho, necessária ao bom desempenho da classe trabalhadora, outro pesquisador, de
nome Frederick Herzberg, desenvolveu uma teoria baseada no binômio motivação/higiene. Sua
teoria, nascida de uma ampla pesquisa realizada com engenheiros e contadores de indústrias
instaladas em Pittisbrugh, resultou na constatação de que a plena satisfação no trabalho
dependia, em grande medida, do nível de motivação do empregado no exercício de seu mister.
Assim, os fatores higiênicos, tais como, benefícios, sistema gerencial, condições ambientais,
salários, etc, apesar de importantes, deveriam ser completados por fatores motivacionais que,
segundo Lazzareschi:
(...) referem-se ao conteúdo das tarefas e/ou natureza das funções: a
motivação será maior se o desempenho das funções propiciar ao trabalhador a
oportunidade de aprender; de crescer pessoal e profissionalizante; de planejar
e organizar as suas próprias tarefas, de realizá-las, portanto, com autonomia;
de sentir-se importante ao realizar uma tarefa importante que lhe impõe
desafios de natureza intelectual e/ou de habilidade manual; de sentir-se
responsável pelo resultado de seu próprio trabalho por compreender a
importância de sua participação e contribuição no processo total de
produção e/ou prestação de serviços; de vislumbrar perspectivas de
promoção, de seguir uma carreira.’ (Lazzareschi: 2008: 56/57). (Grifo
Nosso).

Tal descrição desse processo de análise da satisfação com o trabalho, considerada a
partir do binômio proposto por Herzberg, apresentado por Lazzareschi, começa a apontar na
direção de nossas inquietações presentes na análise do processo educacional proposto pela
Instituição em pauta. Como afirma Lazzareschi, parte da satisfação com o trabalho estaria
atravessada pela oportunidade oferecida ao seu realizador de planejar e organizar suas
próprias tarefas. No que tange ao nosso objeto de estudo foi exatamente esta oportunidade que
foi roubada ao professor. Ao exigir o cumprimento aula-aula do conteúdo a ser ministrado,
conteúdo presente num planejamento cuja elaboração, muitas vezes, escapava da alçada do
professor responsável por executá-lo, o gestor educacional retirou da mão de seus professores a
oportunidade de realizar os dois primeiros passos de seu mister antes de efetivar-se a
comunicação do resultado de seu trabalho intelectual, quais sejam, o momento do recorte e de
organização deste recorte. Nas entrevistas realizadas veremos que este se apresenta como um
dos entraves, segundo seus próprios professores, para a garantia da excelência que deveria
perpassar a educação oferecida pela Universidade. Segundo Lazzareschi:
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As teorias da motivação não deixam dúvidas sobre a importância da
subjetividade do trabalhador na determinação dos índices de produtividade e
do sucesso das empresas, ao estabelecerem as inter-relações entre satisfação,
motivação, moral dos trabalhadores, e eficácia organizacional. (Lazzareschi:
2008: 57).

Para reafirmar de maneira mais incisiva a necessidade de tais níveis de motivação,
tomemos a contribuição de Hersey e Blanchard para nos apoiarmos no pensamento de outros
pesquisadores que desenvolveram teorias acerca da importância deste diferencial nas relações
trabalhistas. Indo ao encontro desta assertiva, comecemos pelos trabalhos de Douglas
McGregor acerca da denominada Teoria X e Teoria Y. Segundo ele, a gestão centralizada do
processo de trabalho, inspirada numa configuração piramidal, vincula-se a uma concepção
particular do empregado e de sua motivação para o exercício de seu trabalho cujo contorno seria
delineado pelo que passou a denominar Teoria X.
A Teoria X supõe que a maioria das pessoas prefere ser dirigida, não está
interessada em assumir responsabilidades e deseja, acima de tudo, segurança.
Essa filosofia é acompanhada pela crença de que as pessoas são motivadas
pelo dinheiro, pelos benefícios marginais e pela ameaça de punição. Os
administradores que aceitam as suposições da Teoria X procuram estruturar,
controlar e supervisionar estritamente os seus empregados. Esses
administradores acham que o controle externo é inteiramente apropriado
para tratar com pessoas nas quais não se pode confiar, que são irresponsáveis
e imaturas. (Hersey e Blanchard: 2011: 60/61). (Grifo Nosso).

Na direção do que vimos delineando até aqui, o Reitor da Universidade em questão, em
sua postura, parece apontar para uma concepção de professores passíveis de serem enquadrados
no tipo de profissionais gerenciados pela Teoria X. Ao tentar controlar de maneira bastante
precisa o seu trabalho cotidiano, oferecendo um salário que, na média, pode ser reconhecido
como um bom salário para o ramo de atividade a que está destinado, o dono do negócio acredita
estar gerenciando da melhor maneira possível o seu negócio, e isto, devido à sua vinculação à
Teoria X. Tal concepção dos trabalhadores, segundo McGregor, pode em alguns casos ser
equivocada.
Baseando-se em grande parte na hierarquia das necessidades de Maslow,
McGregor conclui que as hipóteses da Teoria X sobre a natureza humana,
quando universalmente aplicadas, são muitas vezes inexatas, e que os métodos
administrativos baseados nessas ideias podem ser incapazes de motivar as
pessoas a trabalhar de acordo com os objetivos da empresa. A administração
por direcionamento e controle, de acordo com McGregor, pode ser
malsucedida, por ser um método discutível de motivar pessoas, cujas
necessidades fisiológicas e de segurança estão razoavelmente satisfeitas e
cujas necessidades sociais, de estima e autorrealização estão assumindo
posição de predominância. (Hersey e Blanchard: 2011: 61). (Grifo Nosso).
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Tal visão do processo de satisfação no trabalho postulado por McGregor pode lançar
certa luz sobre nosso objeto de estudo. A gestão autoritária proposta pela Universidade,
abandonando o paradigma do consenso proposto por Rawls, pode ter sido a responsável pelo
declínio de seu número de matrículas e pelo desconforto sentido pelos professores, como
podemos depreender, e isso veremos mais adiante, a partir das entrevistas concedidas. Na
tentativa de superar tal entrave, McGregor propõe uma teoria alternativa acerca do
comportamento humano denominada Teoria Y. Tomemos os posicionamentos do autor a
partir do texto em análise.
Essa teoria supõe que as pessoas não são preguiçosas e irresponsáveis por
natureza. Postula que os indivíduos podem basicamente autodirigir-se e ser
criativos no trabalho, se forem adequadamente motivados. Por isso uma
função essencial dos administradores é a de desencadear esse potencial nas
pessoas. Uma pessoa corretamente motivada pode atingir melhor os seus
próprios objetivos dirigindo seus próprios esforços para a realização dos
objetivos da empresa. (Hersey e Blanchard: 2011: 61). (Grifo Nosso).

O que devemos levar em conta, por enquanto, é que as Teorias X e Y não são em si
mesmas boas ou ruins. Isso, segundo os autores, significaria a aceitação de que todas as pessoas
envolvidas no processo de trabalho são igualmente independentes, maduras e automotivadas.
Em alguns casos pode ser necessária a aplicação dos pressupostos da Teoria X por certo tempo
até que as pessoas envolvidas no processo de trabalho apresentem um grau de maturidade para
assumirem o leme de seu desempenho no interior da instituição à qual pertencem. Para que
possamos avançar um pouco mais nossas considerações acerca do paradigma do consenso,
tomemos um pequeno rol de características de cada uma das Teorias na intenção de ampliá-la a
partir da visão de um próximo pensador. Para tanto tomemos a seguinte tabela:
Lista de suposições sobre a natureza humana subjacentes às Teorias X e Y de
McGregor:
Teoria X
1.
O trabalho é intrinsecamente desagradável para a maioria das pessoas.
2.
Poucas pessoas são ambiciosas, têm desejo de responsabilidade; a
maioria prefere ser orientada pelos outros.
3.
A maioria das pessoas tem pouca capacidade para criatividade na
solução de problemas da organização.
4.
A motivação ocorre apenas nos níveis fisiológicos e de segurança.
5.
Para a realização de objetivos de organização, a maioria das pessoas
precisa ser estritamente controlada e muitas vezes obrigada a buscar objetivos
da organização.
Teoria Y
1.
O trabalho é tão natural quanto o jogo, desde que as condições sejam
favoráveis.
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2.
O autocontrole é frequentemente indispensável para a realização de
objetivos da organização.
3.
A capacidade para criatividade na solução de problemas da organização
está muito distribuída na população.
4.
A motivação ocorre no nível social, de estima e autorrealização, bem
como no nível fisiológico e de segurança.
5.
As pessoas podem orientar-se e ser criativas no trabalho desde
adequadamente motivadas. (Hersey e Blanchard: 2011: 62).

Para que avancemos um pouco mais no refinamento de nossa análise, tomemos agora as
posições de Chris Agyris a partir da análise empreendida por Lazzareschi. Segundo a
professora, no que tange à análise dos postulados do pensamento deste autor, os conflitos entre
a personalidade dos trabalhadores e a tentativa de controle das organizações dar-se-ão,
sobretudo, a partir do seu desrespeito destas segundas pela tendência de autorrealização de seus
funcionários. Segundo Argyris:
Se os princípios da organização forem usados como idealmente definidos
(quase sempre o são), os empregados tenderão a trabalhar em ambiente no
qual (1) dispõem de controle mínimo sobre seu mundo de trabalho cotidiano,
(2) devem ser passivos, dependentes e submissos, (3) devem ter limitada
perspectiva temporal, (4) são induzidos a aperfeiçoar e valorizar o uso
frequente de poucas aptidões superficiais e ralas. (5) devem produzir sob
condições que levam ao malogro psicológico. Todas essas características são
incongruentes com as características que, segundo postulamos aqui, os
serem humanos sadios devem desejar. Elas são muito mais congruentes com
as necessidades das crianças em nossa cultura. Na verdade, as organizações
estão dispostas a pagar altos salários e proporcionar hierarquia adequada, se
os adultos amadurecidos aceitarem, durante 8 horas por dia, comportarem-se
de maneira menos adulta. (Argyris: 1969: 79 apud Lazzareschi: 2008) (Grifo
Nosso).

Tal cerceamento por parte do empregador da possibilidade de deliberação do
profissional que, segundo o autor, finda por infantilizá-lo, é o que pretendemos verificar na
Instituição em análise, indo no sentido contrário dos postulados de Rawls que desenvolvemos
anteriormente neste capítulo. Este processo de infantilização do trabalhador é o que
pretendemos analisar na intenção de estabelecermos uma possível relação entre ele, o controle
exercido sobre o fazer cotidiano do professor (numa espécie de renascimento no interior da
Universidade dos pressupostos Tayloristas/Fordistas) e o entrave representado por esta forma
de gerenciar o conhecimento que não permite uma saída consensual para os problemas a serem
enfrentados pela Instituição. Acreditamos também que, se pudermos estabelecer esses vínculos
a partir de nossa base empírica, poderemos descobrir o porquê da Instituição, obter índices
pífios de aproveitamento, por parte do corpo discente, nos exames de verificação propostos
pelo MEC. Voltemos então, mirando estas metas, para o fio condutor de nossa argumentação.
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Para Lazzareschi, apoiada no pensamento de V.H. Vroom:

(...) pode-se identificar pelo menos sete variáveis na determinação da
satisfação no trabalho: 1) estilo de supervisão ou liderança; 2) interesse
intrínseco da função, o teor do desafio ou mudança; 3) a coesão dos grupos de
trabalho (possivelmente conflito ou harmonia interpessoal); 4) carga e pressão
do trabalho; 5) o prestígio ou status da função em relação a outros
(possivelmente envolvendo oportunidades percebidas para progresso e
ampliação da função); 6) o tipo de estrutura de recompensa que se associa ao
trabalho (por exemplo, pagamento por hora, dia, semana, mês ou ano) e 7)
participação na tomada de decisão.’ (Lazzareschi: 2008: 57) (Grifo Nosso).

Assim, após esse pequeno desvio na direção da análise das novas considerações acerca
da satisfação no trabalho que pretendem avançar além do economicismo, quase sempre presente
nas análises marxistas, e, na hierarquia rígida proposta por Maslow, podemos ir ao encontro das
entrevistas realizadas por nós na intenção de tentarmos compreender o porquê da derrocada da
Instituição em análise com sua venda para outro gestor, e, se tal derrocada pode ser creditada,
em parte, ao tipo de gestão do conhecimento proposta pelo seu Magnífico Reitor (de modelo
fordista) e da sua negativa em abraçar o paradigma do consenso, analisado por nós a partir,
principalmente, dos pressupostos de Rawls.
Vejamos, portanto, no próximo movimento de nosso trabalho, de que maneira esse
controle é percebido pelos professores e se podemos, a partir da análise da base empírica,
composta pelas entrevistas concedidas por um grupo de professores da Instituição, reconhecer
esse controle como algo que contribuiu ou não para os resultados pífios alcançados pelos alunos
da Instituição em análise nos diferentes exames realizados pelos órgãos a quem compete a
avaliação do ensino superior no Brasil e pela sua final troca de gestão.
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A Pesquisa

Foram entrevistados 11 professores para a elaboração da presente pesquisa.
1ª Parte – Formação
Gênero, Idade, Formação Acadêmica, Tempo de Profissão, Tempo na Instituição.
Matérias que Ministra/ Ministrou.
2ª Parte – Experiência específica como docente da Instituição

1) Comente a sua experiência como docente da Instituição (alunos por sala / os aspectos
gerais: positivos e negativos / considera que os alunos obtiveram um ganho aceitável de
aprendizado ao final do curso, etc.).

2) Comente o que você acha sobre a qualidade dos cursos oferecidos.

3) Com relação ao Planejamento Institucional que define quais os conteúdos a serem
trabalhados aula-a-aula, responda:
a) Você considera esse modelo satisfatório? Justifique.
b) Quais as implicações positivas e/ou negativas de tal modelo no que tange à aprendizagem do
aluno?

4) Relate como você planeja suas aulas e como compatibiliza seu planejamento particular e o
planejamento a ser seguido, em todos os campi da instituição, disponíveis na Intranet?

5) De que maneira este norte proposto pela instituição influencia seu trabalho cotidiano, nas
diversas classes dos diversos campi em que você ministra as mesmas aulas?

6) Descreva o processo avaliativo proposto pela instituição e sua relação com o currículo
pré-estabelecido?
3ª Parte – Relação Professor/ Corpo Discente.
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7) Sobre sua impressão do corpo discente, responda:
a) Em quantas unidades você leciona?
b) Você vê diferença entre os alunos dos diferentes campi? Comente sua resposta.
c) As matérias que você leciona estão distribuídas em quais anos do curso de Pedagogia?
d) Caso lecione matérias de diferentes anos do curso de Pedagogia, sente que o aluno, ao
término do curso, teve um aumento significativo de seu conhecimento acerca das questões
pedagógicas em geral?

8) Acerca do curso de Pedagogia, comente;
a) Quais são, em sua opinião, os diferenciais do curso. Como esses diferenciais devem
influenciar o aluno ingressante em sua formação?
b) Qual você considera o objetivo principal a ser atingido pelo formando, para que exerça de
maneira satisfatória sua profissão?
c) Você acredita que o modelo de Planejamento da Instituição em análise contempla os
pré-requisitos aventados no item a? Justifique.
d) Quais as características fundamentais, em sua opinião, que devem ser contempladas para o
exercício profissional da/o futuro pedagoga/o?
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Professor um (Na ativa)
1ª Parte – Formação

Gênero: Feminino
Idade: 44
Formação Acadêmica: mestranda
Tempo de Profissão: 20 anos como pedagoga
Tempo na Instituição: 6 anos na instituição
Matérias que Ministra/ Ministrou.
Curso de pedagogia, disciplinas ministradas:
Metodologia da alfabetização (1º ano) – campi marte e no campi Maria Cândida,
Avaliação de aptidões (2º ano) – campi Marte,
Metodologia da educação especial (2º ano) campi Maria Cândida,
Metodologia (3º ano) campi Maria Cândida.
2ª Parte – Experiência específica como docente da Instituição

1) Comente a sua experiência como docente da Instituição (alunos por sala / os aspectos
gerais: positivos e negativos / considera que os alunos obtiveram um ganho aceitável de
aprendizado ao final do curso, etc.).
Como ministro aulas em 2 campi no curso de pedagogia as classes são bastante numerosas.
O primeiro ano marte tem em torno de 90 alunos e do Maria Cândida em torno de 40 alunos.
O 2ª ano – 45 alunos
O 3° ano – 45 alunos
A instituição possui uma clientela no curso de pedagogia bastante heterogênea: alguns com
poder aquisitivo médio, outros da classe média baixa e outros vindos da realidade de EJA
(educação de jovens e adultos).
O aspecto positivo de estar na instituição primeiro é por gostar da profissão e do que faço,
segundo claro, o salário e o comprometimento da instituição em honrar os pagamentos.
Modéstia parte, acredito que os alunos apresentam um aprendizado aceitável sim. Os alunos são
responsáveis pelo pagamento da universidade, a grande maioria leva sério, porque sabem o
quanto é difícil pagar pela universidade ainda que seja num valor razoável.
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2) Comente o que você acha sobre a qualidade dos cursos oferecidos.
A instituição possui excelentes profissionais comprometidos com a instituição. Um dos grandes
problemas é que há uma rotatividade de disciplinas que comprometem a qualidade. Quando
você realiza uma pesquisa sobre determinada disciplina e acredita que no próximo ano ela
estará incorporada ao curso, a grade muda, o que acaba em frustração.

3) Com relação ao Planejamento Institucional que define quais os conteúdos a serem
trabalhados aula-a-aula, responda:

a) Você considera esse modelo satisfatório? Justifique.
Não. Porque não são todos os professores que cumprem o que foi planejado.

b) Quais as implicações positivas e/ou negativas de tal modelo no que tange à
aprendizagem do aluno?
A insatisfação dos alunos, notas baixas, as vezes um conteúdo explicado por um professor que
não domina determinado conteúdo, compromete o aprendizado, etc. Na minha opinião os
professores só poderiam ministrar as disciplinas que realmente dominam e que o professor
tenha experiência.

4) Relate como você planeja suas aulas e como compatibiliza seu

planejamento

particular e o planejamento a ser seguido, em todos os campi da instituição, disponível na
Intranet?
No inicio do ano as ementas e os planejamentos são disponibilizados aos professores, dessa
maneira reúno os textos e monto uma apostila para facilitar a vida dos alunos. A partir dos
textos, verifico textos complementares, vídeos que podem mostrar de maneira prática o
conteúdo teórico, faço paródias de determinados conteúdos, etc..

5) De que maneira este norte proposto pela instituição influencia seu trabalho cotidiano,
nas diversas classes dos diversos campi em que você ministra as mesmas aulas?
É apenas um norte. Não ministro disciplinas que não fazem parte da minha prática, tenho
muitos materiais sobre as disciplinas, portanto, o planejamento realmente é um norte e vou
recheando com as vivências, com amigos palestrantes que às vezes levo gratuitamente à
universidade para complementar uma aula que julgo, que essa fala do palestrante vai elucidar,
enfim ministro disciplinas no curso de pedagogia há pelo menos três anos, portanto , julgo que
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tenho competência para aplicá-las.

6) Descreva o processo avaliativo proposto pela instituição e sua relação com o currículo
pré-estabelecido?
O currículo contempla e prevê o conteúdo a ser avaliado nas avaliações de coordenação. Uma
grande dificuldade é que alguns professores não honram o conteúdo a ser solicitado nas
avaliações, imputam no sistema da universidade um conteúdo diferente do pré-estabelecido,
comprometendo o aluno e professor que ministra a disciplina e não sabe explicar para seus
alunos, porque determinado conteúdo ainda não trabalhado foi cobrado na avaliação.
3ª Parte – Relação Professor/ Corpo Discente.

1) Sobre sua impressão do corpo discente, responda:

a) Em quantas unidades você leciona?
Campi Marte e Campi Maria Cândida

b) Você vê diferença entre os alunos dos diferentes campi? Comente sua resposta. Sim. A
realidade é diferente, o espaço físico, os alunos do campi Maria Cândida têm poder aquisitivo
inferior ao do marte.

c) As matérias que você leciona estão distribuídas em quais anos do curso de Pedagogia?
Curso de pedagogia - disciplinas ministradas:
Metodologia da alfabetização (1º ano) – campi marte e no campi Maria Cândida.
Avaliação de aptidões (2º ano) – campi marte.
Metodologia da educação especial (2º ano) campi Maria Cândida.
Metodologia (3º ano) campi Maria Cândida.

d) Caso lecione matérias de diferentes anos do curso de Pedagogia, sente que o aluno, ao
término do curso, teve um aumento significativo de seu conhecimento acerca das questões
pedagógicas em geral?
Sim, pois como já registrei os professores são comprometidos. Se houvesse a união de alguns
professores, os alunos sairiam com uma bagagem ampla.
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2) Acerca do curso de Pedagogia, comente;

a) Quais são, em sua opinião, os diferenciais do curso. Como esses diferenciais devem
influenciar o aluno ingressante em sua formação?
A grade da Uniban tem um diferencial no mercado e atendem ao que o MEC solicita.

b) Qual você considera o objetivo principal a ser atingido pelo formando, para que exerça
de maneira satisfatória sua profissão?
Aplicabilidade teórico na prática. Nossos alunos já exercem a profissão, portanto, podem e
devem amarrar esse conhecimento institucional.

c) Você acredita que o modelo de Planejamento da Instituição em análise contempla os
pré-requisitos aventados no item a? Justifique.
Sim. O que acontece é que devido á imprevistos algum conteúdo pode ficar comprometido, mas
de maneira geral, o modelo atende aos requisitos.

d) Quais as características fundamentais, em sua opinião, que devem ser contempladas
para o exercício profissional da/o futuro pedagoga/o?
Comprometimento, constante capacitação, porque as leis mudam constantemente, domínio da
disciplina a qual se comprometeu ministrar.
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Professor dois (Na ativa)
1ª Parte – Formação

Gênero: Feminino
Idade: 69 anos
Formação Acadêmica: Mestre em História e Filosofia da Educação
Tempo de Profissão:
Tempo na Instituição: 7 anos
Matérias que Ministra/ Ministrou.
Fundamentos da Educação, Didática e Avaliação da Aprendizagem.
2ª Parte – Experiência específica como docente da Instituição

1) Comente a sua experiência como docente da Instituição (alunos por sala / os aspectos
gerais: positivos e negativos / considera que os alunos obtiveram um ganho aceitável de
aprendizado ao final do curso, etc.).
Neste ano de 2011 tenho uma média de 50 alunos por sala nos cursos de Pedagogia ( 2ºs e 3ºs
anos) e de 10 alunos nos cursos de Licenciatura ( 3ºs de Química e Matemática). No tocante ao
aproveitamento dos mesmos, atesto que apenas os alunos do curso de pedagogia, aos quais
leciono “Avaliação da Aprendizagem” ( 2ºs anos) e “Didática” ( 3º ano)comprovam a
construção de conhecimentos a partir das informações trabalhadas em sala de aula sob a minha
mediação. Embora tal construção seja quantitativamente heterogênea, é passível verificá-la
qualitativamente via avaliação formativa, a qual tem regulado a aprendizagem dos mesmos e
meu processo de ensino. Tal cenário, com certeza, conferirá uma aprendizagem significativa a
maioria dos alunos dos referidos curso/disciplinas, fato esse que, em minha opinião, é inerente
ao bom planejamento das disciplinas,

particularmente o que tange o planejamento da

disciplina “avaliação da aprendizagem, ficando a desejar o relativo à disciplina Didática.

2) Comente o que você acha sobre a qualidade dos cursos oferecidos.
Atualmente se torna difícil falar em qualidade dos cursos oferecidos na “unis” surgidas a partir
da multiplicação neoliberal exacerbada de instituições de ensino superior no Brasil, nas quais,
cada vez mais, o principal produto vendido/comprado é o conhecimento. Assim,
operacionalizar educação de qualidade no Brasil é um diferencial de poucas instituições de
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ensino superior, minoria da qual não faz parte a instituição analisada, cuja qualidade dos cursos,
salvo poucas exceções, deixa muito a desejar devido uma série de variáveis intervenientes no
campo da administração organizacional e da gestão educacional.

3) Com relação ao Planejamento Institucional que define quais os conteúdos a serem
trabalhados aula-a-aula, responda:

a) Você considera esse modelo satisfatório? Justifique.
Não considero, uma vez que há um número grande de implicações de transposições lineares e
dicotômicas relativas às teorias e práticas de planejamento não condizentes com os fins da
educação e o papel social da universidade.

b) Quais as implicações positivas e/ou negativas de tal modelo no que tange à
aprendizagem do aluno?
A falta de efetiva gestão democrática na universidade em questão impede que os envolvidos no
seu processo educacional (coordenadores pedagógicos e professores) concretizem as decisões e
construções

propostas a priori nos planejamentos (planos, programas, projetos, ações,

eventos), resultando assim uma ineficiência e ineficácia de implementação, acompanhamento e
avaliação dos educandos universitários.

4) Relate como você planeja suas aulas e como compatibiliza seu

planejamento

particular e o planejamento a ser seguido, em todos os campi da instituição, disponível na
Intranet?
Seguindo o planejamento anual construído pelos vários professores das disciplinas que leciono,
planejo e operacionalizo os conteúdos programáticos em

minhas aulas a partir dos

conhecimentos prévios dos meus alunos,auxiliando-os na assimilação/acomodação de novos
conhecimentos.

5) De que maneira este norte proposto pela instituição influencia seu trabalho cotidiano,
nas diversas classes dos diversos campi em que você ministra as mesmas aulas?
Compreendendo/aceitando como “norte”o discutido nos momentos de planejamento, procuro
desenvolver uma prática didático pedagógica calcada na construção coletiva do conhecimento
em sala de aula.
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6) Descreva o processo avaliativo proposto pela instituição e sua relação com o currículo
pré-estabelecido?
O processo de avaliação adotado na instituição consta de duas provas designadas de AC1 e AC2
relacionadas ao currículo pré-estabelecido pela instituição para cada curso. Elas ocorrem no
final de cada semestre, após o que o aluno tem direito de solicitar uma outra prova designada de
prova substitutiva, que ocorre na segunda semana após a AC. Tal modalidade de avaliação pode
ser considerada como avaliação somativa e tem o objetivo de avaliar o progresso realizado pelo
aluno no final de cada semestre. Segundo o regimento dos cursos que leciono, tal modalidade
de avaliação tem como objetivo aferir resultados já colhidos por avaliações do tipo formativa ou
reguladora da aprendizagem dos alunos, feitas pelos professores ao longo de cada semestre.
3ª Parte – Relação Professor/ Corpo Discente.

1) Sobre sua impressão do corpo discente, responda:

a) Em quantas unidades você leciona?
Três unidades

b) Você vê diferença entre os alunos dos diferentes campi? Comente sua resposta. Vejo
grande diferença sócio-econômica-cultural entre os alunos dos vários campi, bem como entre
os de um mesmo curso e campus; períodos matutinos e noturnos.

c) As matérias que você leciona estão distribuídas em quais anos do curso de Pedagogia?
Avaliação da Aprendizagem – 2º ano
Didática – 3º ano

d) Caso lecione matérias de diferentes anos do curso de Pedagogia, sente que o aluno, ao
término do curso, teve um aumento significativo de seu conhecimento acerca das questões
pedagógicas em geral?
Um número pequeno deles apresenta um aumento significativo de seu conhecimento.

2) Acerca do curso de Pedagogia, comente;
a) Quais são, em sua opinião, os diferenciais do curso. Como esses diferenciais devem
influenciar o aluno ingressante em sua formação?
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Não vejo nenhum diferencial no referido curso que leciono na instituição, não podendo mesmo
definir o que levam os alunos a escolher nossos cursos, a não ser o valor das parcelas mensais.

b) Qual você considera o objetivo principal a ser atingido pelo formando, para que exerça
de maneira satisfatória sua profissão?
Competência teórico/prática, ou seja, que ele saiba fazer bem o seu dever.

c) Você acredita que o modelo de Planejamento da Instituição em análise contempla os
pré-requisitos aventados no item a? Justifique.
Não, conforme/devido o já explicitado no item a.

d) Quais as características fundamentais, em sua opinião, que devem ser contempladas
para o exercício profissional da/o futuro pedagoga/o?
É preciso dominar conhecimentos teórico-práticos inerentes ao fazer pedagógico,
capacitando-se assim para planejar e operacionalizar um processo de ensino e aprendizagem
nas suas três dimensões, ou seja, dimensão humana, político-social e técnica. Para tanto, esse
profissional precisa ser eficiente/eficaz/efetivo para enfrentar, com criatividade e competência,
os problemas do cotidiano escolar.

Professor três (Na ativa)
1ª Parte – Formação
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Gênero: Feminino
Idade: 59 anos
Formação Acadêmica: Graduada em Letras e Pedagogia, Mestre em Educação no programa
“Supervisão e Currículo” pela PUC/SP e Doutora em Ciências Sociais pela PUC/SP
Tempo de Profissão: 40 anos
Tempo na Instituição: 6 anos com registro e dois sem registro.
Matérias que Ministra/ Ministrou.
Matérias que Ministra/ Ministrou – Didática, Sociologia, Teoria e Prática da Educação, História
da Educação, Avaliação das Aptidões, Metodologia da Alfabetização.
2ª Parte – Experiência específica como docente da Instituição

1) Comente a sua experiência como docente da Instituição (alunos por sala / os aspectos
gerais: positivos e negativos / considera que os alunos obtiveram um ganho aceitável de
aprendizado ao final do curso, etc.).
Aspectos negativos: falta de autonomia do professor em relação: ao planejamento do curso;
escolha do conteúdo programático; estratégias de aula, elaboração da avaliação; horário de
início e término das aulas e atividades.
Excesso de vigilância: coordenadores, bedéis e outros que passam nos corredores para vigiar e
depois punir;
Chancelar as folhas de chamada no horário estipulado, e formam filas enormes no horário em
que todos já deveriam sair livremente;
Indisponibilidade de recursos tecnológicos; poucas salas inteligentes para o número de
professores que gostariam de usar tecnologia e sair da aula comum.
Em alguns cursos, Pedagogia, por exemplo, há classes superlotadas, sem espaço ou condição
para trabalhos em equipes. Só funciona aula expositiva, no esquema bem tradicional. O
professor passa um resumo na lousa, depois explica e os alunos são viciados em copiar. Não há
discussão de texto, pois os alunos não leem. Percebe-se que os alunos precisam ser preparados
assim que entram na Universidade para acompanharem as aulas. Cada professor passa quase
um semestre ou mais para ensinar leitura de textos com compreensão. Não são preparados para
a escrita, pois não há na faculdade incentivo à pesquisa. Muitos realmente saem diferentes do
que quando entraram, mas ainda precisarão voltar e estudar muito para se adequarem ao
mercado de trabalho.
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2) Comente o que você acha sobre a qualidade dos cursos oferecidos.
A maioria dos cursos oferecidos não atende ao fator qualidade, pois a Universidade não possui
uma infraestrutura para os cursos existentes. Há cursos de educação física e não tem quadra de
esportes e nem piscina para as aulas práticas, curso de pedagogia, sem oficina pedagógica, nem
brinquedoteca, Curso de Informática e não tem Internet nos laboratórios, curso de geografia e
não tem sala de cartografia, curso de Enfermagem e não tem laboratório de anatomia, etc. A
preocupação é com lucro e não com qualidade.

3) Com relação ao Planejamento Institucional que define quais os conteúdos a serem
trabalhados aula-a-aula, responda:

a) Você considera esse modelo satisfatório? Justifique.
Não acho satisfatório, muito pelo contrário, acho o fim do mundo receber os textos escolhidos,
sem a mínima interferência. Não concordo com o conteúdo imposto, mas não se pode mudar,
pois os alunos fazem prova com o conteúdo desses textos. O professor tem que se “anular” e
aceitar o conteúdo que lhe é jogado. È claro que existe um momento, geralmente no dia antes do
início das férias de meio, ou de fim de ano, em que os professores se reúnem para “discutirem”
o tal plano de curso, mas existem os professores que são “tutores” que já vêm com o
planejamento pronto, e também, como os professores lecionam várias disciplinas, não dá tempo
de participar de várias reuniões que acontecem ao mesmo tempo.

b) Quais as implicações positivas e/ou negativas de tal modelo no que tange à
aprendizagem do aluno?
As implicações negativas são que os professores não conhecem a maioria dos textos, precisam
gastar mais tempo para preparar as aulas e como não gostam e nem acreditam no conteúdo, é
claro que a qualidade da aprendizagem cai, pois por mais que disfarcem os alunos percebem o
mal estar dos professores.
4) Relate como você planeja suas aulas e como compatibiliza seu

planejamento

particular e o planejamento a ser seguido, em todos os campi da instituição, disponível na
Intranet?
Planejo aula por aulas, como não conheço o conteúdo, pois cada ano me “jogam” disciplinas
diferentes, sou “dadora” de aula. Gosto de aplicar dinâmicas e trabalhar em grupo, mas acabo
planejando esquemas e resumos para passar na lousa para os alunos copiarem. As aulas são
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meramente expositivas, é a verdadeira educação bancária tão criticada pelo prof. Paulo Freire.

5) De que maneira este norte proposto pela instituição influencia seu trabalho cotidiano,
nas diversas classes dos diversos campi em que você ministra as mesmas aulas?
Não ministro aulas em vários campi. Só aceito aulas em Campi perto de minha casa, mas
mesmo assim leciono no Morumbi e na Vila Mariana. Percebo que a clientela é diferente, mas
que no fundo esperam tudo de mão beijada do professor, não gostam de ler e adoram encher o
caderno das cópias da lousa que o professor passa.

6) Descreva o processo avaliativo proposto pela instituição e sua relação com o currículo
pré-estabelecido?
Não dá para falar que é “processo avaliativo”. È uma única prova no final do semestre, portanto
é uma única vez que o aluno lê a cada seis meses. Os professores elaboram várias provas de um
mesmo conteúdo. Essas provas são colocadas na Intranet. Armazenam um banco de questões de
cada conteúdo programático da matriz curricular. Na época das avaliações, montam-se provas
utilizando as questões armazenadas. Não é o professor que elabora a prova para sua classe. Às
vezes montam cada prova que nada tem a ver com o conteúdo estudado, e tem mais, colocam
duas provas para a mesma classe, turma A e turma B. Na maioria das vezes a avaliação de uma
turma é sempre mais difícil e desproporcional que a da outra. Se o aluno tira menos que 5, pode
fazer uma prova substitutiva. Os professores na correção levam em consideração muita coisa,
pois as provas são tão mal elaboradas que às vezes, mesmo com os textos em mãos, não
conseguem fazer o gabarito, mas o bom é que todos tiram notas boas e passam.
Tenho a convicção de que os alunos devem estudar para aprender, mas não para tirar nota nas
provas, mas existe um problema muito sério: eles são condicionados à nota, Só fazem alguma
coisa se for para nota. Aconteceu até um fato que vou relatar e que me desmotivou mais ainda a
continuar trabalhando nesta instituição. Dando aulas para o 3ª Ano de Pedagogia de
Metodologia da alfabetização, solicitei aos alunos que aproveitassem o horário de estágio e
entrassem em contado com as professoras alfabetizadoras para conhecerem como elas estavam
ensinando as crianças a ler e a escrever. Pedi que conversassem com as professoras e
trouxessem material para ser analisado e discutido nas minhas aulas. Expliquei o objetivo desse
trabalho, dividi a classe em grupos e marque a data para a entrega desse trabalho. No dia
marcado nenhum grupo apresentou, disseram que não fizeram porque não tinha nota, outros
porque tinham coisas mais interessantes para fazer e outros porque não tiveram tempo. Isso me
deixou irritada e os alunos ainda me disseram: - a professora está tendo “piti” na classe. Refleti
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sobre o ocorrido e estou chegando à conclusão que meu tempo de professora já está chegando
ao fim.
3ª Parte – Relação Professor/ Corpo Discente.

1) Sobre sua impressão do corpo discente, responda:

a) Em quantas unidades você leciona?
Em apenas duas, porque eu não aceito mais, então eles me diminuem as aulas, mas tem colegas
que parecem ping-pong e passam por mais de cinco campi numa semana.

b) Você vê diferença entre os alunos dos diferentes campi? Comente sua resposta. Sim,
depende muito do bairro que a unidade está localizada, mas todos que estudam na Uniban
pertencem à classe social baixa e apresentam muita dificuldade de leitura e compreensão.

c) As matérias que você leciona estão distribuídas em quais anos do curso de Pedagogia?
Teoria e Prática da educação – primeiro ano; Avaliação das Aptidões- no segundo e
Metodologia da Alfabetização - terceiro ano.

d) Caso lecione matérias de diferentes anos do curso de Pedagogia, sente que o aluno, ao
término do curso, teve um aumento significativo de seu conhecimento acerca das questões
pedagógicas em geral?
Sim. Percebo diferença, mas não significativa, acho que quando terminam estão prontos para
começar.

2) Acerca do curso de Pedagogia, comente;

a) Quais são, em sua opinião, os diferenciais do curso. Como esses diferenciais devem
influenciar o aluno ingressante em sua formação?
Não vejo diferenciais.

b) Qual você considera o objetivo principal a ser atingido pelo formando, para que exerça
de maneira satisfatória sua profissão?
O objetivo principal é pegar uma vaga na escola pública e “lecionar” para as crianças.
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c) Você acredita que o modelo de Planejamento da Instituição em análise contempla os
pré-requisitos aventados no item a? Justifique.
O conteúdo do planejamento é atual, percebo isso pelas provas dos concursos em geral.

d) Quais as características fundamentais, em sua opinião, que devem ser contempladas
para o exercício profissional da/o futuro pedagoga/o?
Ter conteúdo, conhecer a parte pedagógica, dominar a didática, ser criativa, ter iniciativa,
gostar de crianças, ser flexível, ter competência e habilidades exigidas para o exercício do
magistério.

Professor quatro (Desligado)
1ª Parte – Formação
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Gênero: Feminino
Idade: 61 anos
Formação Acadêmica: Pedagogia- Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de
Aquino –Uberaba –Minas Gerais – 1966 – 1970 (quatro anos)
Pós-graduação Latu Sensus :
1 Filosofia Da Educação –PUC/ MG/ BH- 1973 -360 H
2 Metodologia Das Ciências Humanas – FFCL –Ribeirão Preto – 1974 -370 h; Monografia:
Método e Técnica de Pesquisa em Ciências Sociais; Orientador: Evaldo Amaro Vieira
Mestrado
1-Psicologia da Educação –PUC- 1979 a 1982 ( todos os créditos concluídos)
2-História e filosofia da Educação-(completo) FEUSP –Defesa em 02 de agosto de 2000;
Dissertação: “Política Social, Política Cultural e Autonomia no Brasil” - 380 paginas;
Orientador: Evaldo Amaro Vieira.
Tempo de Profissão: Exerce o Magistério superior há 37 anos, desde 1971.Suas experiências
acadêmicas abrangem o ensino em cursos de Graduação em Pedagogia, Comunicação,
Economia, Letras e Direito . As disciplinas ministradas pertencem ao eixo de conhecimento
Sociedade, Política, Gestão, Cultura e Educação, dentre outras: como Sociologia Geral e
Educacional, Gestão Educacional, Comunicação e Sociedade, Política e Economia. Também
ministrou Orientação cientifica assim como também trabalhos de conclusão de curso (TCC) e
Estagio Supervisionado em Educação Infantil e Gestão Escolar. Também atua no ensino e na
orientação monográfica em cursos de pos- graduação em Gestão Pública.
Ensinou de 1971 a 1978 em 5 Faculdades e Universidades do estado de Minas Gerais , das
cidades de Uberaba, Araxá e Ituiutaba, a saber, Universidade do Triângulo Mineiro (atualmente
UNIUBE), Faculdade de Araxá . Faculdade de Ituiutaba, Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras Sto Tomás de Aquino, de Uberaba.
De 1978 até aos dias atuais, ensina em faculdades e Universidades da capital paulistana. entre
estas:. Uninove, Uniban, FMU, Faculdades Ideal e Capital, São Judas Tadeu, UMC.
Tempo Na Instituição: 11 anos, ensinou na UNIBAN de janeiro de 1993 a dezembro de 2003.
Matérias que Ministra/ Ministrou.
Sociologia Geral, Sociologia Educacional e Estagio Supervisionado.
2ª Parte – Experiência específica como docente da Instituição
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1) Comente a sua experiência como docente da Instituição (alunos por sala / os aspectos
gerais: positivos e negativos / considera que os alunos obtiveram um ganho aceitável de
aprendizado ao final do curso, etc.).
Curso regular: Ministrei aulas nos cursos noturnos de Pedagogia e Letras. O curso de
Pedagogia com classes com 50 a 60 alunos, de idades e experiências profissionais bem
diversificadas; metade dos alunos não possuindo nenhuma atuação na carreira de educador e
muitos sequer tinham consciência dos motivos pelos quais escolheram tal qualificação. O perfil
escolar destas turmas revela a realidade das camadas de estudantes de extratos sociais
populares, que ingressando cedo no mercado de trabalho, poucas condições têm de efetivar
uma escolaridade com qualidade necessária. Assim, além da fraca identificação com a área
profissional escolhida, trazem as marcas da precária escolaridade ( ora de ensino supletivo ora
de escola pública noturna) com dificuldades nas habilidades requeridas desde redação,
raciocínio lógico.
Diante deste perfil, meus esforços se concentravam em tentar um mágico equilíbrio entre o que
o currículo exige, estimulando com atividades valorizadoras do registro de

leituras de obras

de autores instigantes, bem como de clássicos, em continuo treino do aprender a argumentar.
Neste sentido, nem sempre o ganho esperado era satisfatório, flexibilizando a avaliação para
uma média de ganhos obtidos em relação ao nível de responsabilidade e pontualidade em
realizar estas tarefas.
Paralelamente durante todo o meu tempo na instituição ministrei aulas para um curso intensivo
denominado Complementação Pedagógica, curso este com 1200 h, destinado a profissionais
graduados em licenciatura e desejosos de prosseguir na carreira com a formação em Gestão
educacional.( curso sempre (tido como um "aligeiramento" da formação). O perfil dos alunos
era interessante, com professores licenciados e de outras áreas como psicólogos, sociólogos. De
modo geral, traziam rica e uma larga experiência no ensino em diversas cidades do Estado e da
Capital. Eram turmas enormes, absurdas, de 120 a 140 alunos. Como forma de manter o
nível de interesse, a metodologia era a exposição oral dinamizada mesclada a seminários dos
próprios alunos. A carga horária das disciplinas era reduzida a dois meses cada uma. Os ganhos
nestas aulas gravitavam em torno da qualidade de reflexões sobre o encontro entre a prática e as
aulas teóricas. No entanto, dado o grande número de alunos em classe e a necessidade de
atribuir notas num espaço de tempo muito pequeno, tal reflexão poderia ser de muito maior
nível de aprofundamento, uma vez que tais profissionais construiriam o seu conhecimento do
ensinado a partir de seu vasto repertório de vivencias na educação da cidade e do Estado.
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2) Comente o que você acha sobre a qualidade dos cursos oferecidos.
Forma profissionais da educação desqualificados. Curso sem foco, currículo distante das
necessidades e ensino precário que não prepara nem para a docência nem para a gestão.
Neste formato de currículo, as disciplinas com conhecimentos específicos sobre a docência
(voltadas à prática e às didáticas específicas) representam, no máximo, 30% da carga horária,
mesmo após a reestruturação do curso de Pedagogia pelo Mec (A Pedagogia passa a acumular a
formação de professores polivalentes).
Há um grande distanciamento da práxis educativa. Além deste, uma fragmentação
grande no curso por conta de muitas disciplinas, sem que os alunos consigam fazer os nexos
necessários.Estuda-se o assunto, mas não se avança no seu pensamento sobre a inserção social e
profissional do aluno. A práxis fica de fora. Os egressos terminam o curso sem apresentar
conhecimento razoável do "como" bem como pouca base do "que" ensinar ou o contrario:
dominam o "que" e derrapam no "como". Os formandos concluem o curso sem que não
disponham de proatividade, ficando a cargo das Unidades Escolares, dos gestores em especial,
contribuírem na formação desses em serviço.

3) Com relação ao Planejamento Institucional que define quais os conteúdos a serem
trabalhados aula-a-aula, responda:

a) Você considera esse modelo satisfatório? Justifique.
Não. Destaco que no meu período de contratada, este planejamento se limitava à entrega de
Planos de curso, questões de provas e diários de classe.A coordenação de curso não possuía
nenhuma autonomia para propor ou realizar encontros, semanas, oficinas pedagógicas, por
exemplo. O curso apresenta-se com qualidade baixa no aspecto interdisciplinar, com nenhum
ou raro entrosamento entre os profissionais das turmas.
Este tipo de planejamento institucional é superficial e alheio ao perfil do curso de Pedagogia,
que exige um constante repensar das relações entre as políticas educacionais, culturais do país.
Fato este pouco ou nada considerado nete tipo de planejamento. Este se reduzia a técnicas de
ensino e a cobrar compulsoriamente os empregos e avanços da tecnologia no processo de
escrituração do curso.. A instituição esta pouco preocupada com o aprendizado efetivo
demandado por curso de tal complexidade, que é a formação de educadores. Este planejamento
simplifica o processo pedagógico a uma precária e incipiente transmissão de conteúdos
mínimos e rasos, focados no âmbito “bancário” da educação ( termo de Paulo freire
referindo-se ao ensino destituído de um propósito criativo), sendo pouca ou de nenhuma
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importância que os professores se dediquem a encontros temáticos e outras atividades

com

detalhamento de conteúdo e ênfase na relação entre as disciplinas.

b) Quais as implicações positivas e/ou negativas de tal modelo no que tange à
aprendizagem do aluno?
Implicações na absoluta falta de criatividade dos cursandos, seja no aprendizado e cotidiano da
disciplina, seja no preparo para a vida profissional, acusando nenhum ou precário grau de
intervenção na realidade educacional trilhada. O chamado “faz de conta que aprende” no
sentido buscado pelos alunos fica visivelmente estampado no cotidiano das turmas: alunos com
cabeça mal feita, atitudes que vão do absenteísmo e baixa participação no aprendizado,
refletindo-se em pouca capacidade crítica.

4) Relate como você planeja suas aulas e como compatibiliza seu

planejamento

particular e o planejamento a ser seguido, em todos os campi da instituição, disponível na
Intranet?
Meu planejamento era focado num plano de curso sempre revisto e muito cuidado na
preparação das aulas, com a convicção que o domínio dos clássicos era fundamental, bem como
de uma inserção destes ao quadro da realidade educacional atual e com bibliografia sempre
atualizada e metodologia sempre diversificada. Sempre buscando o equilíbrio entre o
expositivo oral e o registro escrito da produção do aluno. Portanto, numa mesma aula este
conteúdo era exposto e solicitado aos grupos de alunos atividades criativas, que mostrassem o
domínio dos principais conceitos das disciplinas.
Quanto ao Estagio Supervisionado, adotei uma nova pratica dentro da instituição, tendo
articulado no cômputo das horas de estágio as atividades culturais como teatro, museus,
cursos e oficinas artísticas. Este planejamento exigia de mim um constante monitoramento da
qualidade destas atividades, requerendo novo formato no registro e no olhar educativo-cultural
dos pedagogos. Ressalto aqui a dificuldade enorme que encontrei na instituição pra tal
modalidade mais monitorada do supervisor do estagio, sequer existindo no campi um espaço ou
Núcleo de Estágio.

5) De que maneira este norte proposto pela instituição influencia seu trabalho cotidiano,
nas diversas classes dos diversos campi em que você ministra as mesmas aulas?
Trazia sempre uma preocupação excessiva com o aspecto quantitativo do conteúdo,
forçando-me a direcionar as atividades para um estilo “isolacionista e fechado” dificultando
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sobretudo na inserção de vivências pedagógicas, tais como oficinas, workshops, abertura da
disciplina para as atividades reflexivas e preparatórias na formação do educador.
Este propalado “enfraquecimento teórico” e esquematismo trouxe a esta profissional um
rebaixamento de auto-estima e mérito do oficio, tendo ano a ano, acumulado angustias e alto
nível de depressão com o deste modo estressante de tratar a educação.

6) Descreva o processo avaliativo proposto pela instituição e sua relação com o currículo
pré-estabelecido?
A visão quantitativa e tecnocrata da instituição sobre o processo ensino-aprendizagem
estipulava que ao professor cabe contabilizar o desempenho dos alunos, acentuando os
comportamentais.Os aspectos relativos ao pensamento critico do educando nenhum significado
tinham nesta avaliação. Deste modo, muito do ensinado na disciplina não era considerado como
relacionado ao pré-estabelecido.
3ª Parte – Relação Professor/ Corpo Discente.
1) Sobre sua impressão do corpo discente, responda:

a) Em quantas unidades você leciona?
Uma unidade.

b) Você vê diferença entre os alunos dos diferentes campi? Comente sua resposta.

c) As matérias que você leciona estão distribuídas em quais anos do curso de Pedagogia?
Sociologia Geral-Primeiro e segundo Semestres
Sociologia da Educação- terceiro e quarto semestres
Sociologia Geral -Complementação Pedagógica- I Semestre
Sociologia da Educação - II semestre
Estágio Supervisionado – III,IV.V.VI Semestres

d) Caso lecione matérias de diferentes anos do curso de Pedagogia, sente que o aluno, ao
término do curso, teve um aumento significativo de seu conhecimento acerca das questões
pedagógicas em geral?
Como orientei os Estágios, no curso de formação regular percebia o fraco desempenho dos
alunos nas áreas que exigiam domínio de políticas educacionais, de historia e de filosofia e um
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destacado desinteresse em atuar na transformação da educação em escola pública. Estes alunos
desejando ser gestores proprietários de escolinhas privadas, viam o diploma como porta de
acesso a esta ascensão individual.
Já no curso de Complementação Pedagógica, cujos alunos são em sua grande maioria oriundos
da experiência em escolas públicas, também manifestavam ser de grande interesse galgar o
espaço na escola como gestores( poder , autoridade administrativa)

muito pouco

comprometidos com a visão transformadora da educação...

2) Acerca do curso de Pedagogia, comente;

a) Quais são, em sua opinião, os diferenciais do curso. Como esses diferenciais devem
influenciar o aluno ingressante em sua formação?
A LDB de 96 praticamente determinou o fim da formação em nível médio para o exercício do
magistério das séries inicias. Diversos cursos em escolas foram extintos. Diminui-se
sensivelmente o campo de trabalho para os pedagogos exercerem a docência. O MEC daquela
ocasião (Paulo Renato), não criou alternativa pública, gratuita e de qualidade para a formação
dos professores. É bom lembrar que houve uma explosão de universidades privadas nesta
época. Uma dicotomia "como" x "que" ensinar paralisou estes cursos. Precisamos mais de
reflexão, ética, respeito pelo que vive, solidariedade, alteridade e humanidade do que de
especialistas em códigos linguísticos que tentam aprisionar a dinâmica indomável da língua
viva. Saber escrever é importantíssimo, mas não é o central. Saber ser humano deve ser o foco
do currículo. A pedagogia é detentora de um corpo de conhecimentos plurais, que fundamenta
os processos de formação e de atuação do pedagogo e, também, do professor, contribuindo por
meio das práticas desenvolvidas para o processo mais abrangente e contínuo de transformação
social. O curso de Pedagogia, além de propiciar a instrumentação pedagógica específica para a
docência, precisa favorecer a necessária formação teórica do pedagogo. Teoria e prática da
educação representam o seu eixo nuclear, a ser assumido na formação dos pedagogos.Assim,
integrar os fundamentos da Educação, os conteúdos específicos e a prática.No meu entender, os
cursos devem se basear em 4 diferenciais: 1º - currículo organizado em eixos de estudos
interdisciplinares; 2º) Investigação Pedagógica: de caráter teóricas-práticas, com objetivo de
proporcionar análise de elementos e processos da prática docente nos diferentes ambientes
educacionais; 3º) Projetos Acadêmicos Interdisciplinares - pesquisa dos elementos e processos
da prática docente em ambientes escolares e não-escolares; 4º) Corpo docente qualificado; 5º)
Estágio Supervisionado: desenvolvidos a partir da 5ª fase do curso.
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b) Qual você considera o objetivo principal a ser atingido pelo formando, para que exerça
de maneira satisfatória sua profissão?
Parto de uma premissa de que pedagogia e docência são termos que se relacionam, mas que
apresentam conceitos distintos; portanto, a formação de professores deveria ter como foco as
principais causas que influenciam na qualidade do ensino oferecido nas escolas e expor as
características da aprendizagem motivada pelo currículo, para que o padrão de ensino seja
capaz de alterar os quadros de reprovação e qualidade dos resultados da escolarização.
O campo da pedagogia inclui o trabalho dos professores e sua formação profissional mas não
existe identidade conceitual entre pedagogia e formação de professores.
Pedagogo é aquele que, ao teorizar sobre a educação, analisa o fato educativo, mas não pára por
aí, segue formulando proposições para a sua prática.
Observo que dificilmente o pedagogo se identificou como pedagogo. Durante muito tempo o
pedagogo se identificou como professor. Quando as habilitações chegaram, chegaram com uma
nomenclatura nova que foi logo assumida: “Eu sou supervisor” ou “Eu sou orientador” ou “Eu
sou inspetor de ensino”... Então, ser pedagogo ficou de certa maneira em segundo plano e não
disseminou a idéia de que ser pedagogo é uma precondição para ser supervisor, para ser
orientador ou o que quer que seja. [...] Acho que vai levar muito tempo para que essa identidade
seja robustecida para que ela seja orgulhosamente assumida.

c) Você acredita que o modelo de Planejamento da Instituição em análise contempla os
pré-requisitos aventados no item a? Justifique.
A ausência de domínio de habilidades lingüísticas e de conhecimentos gerais destes alunos de
cursos noturnos prejudica o desenvolvimento das atividades acadêmicas. No Planejamento
apresentado, o curso não tem uma força na teoria, nem consolida uma outra força capaz de
favorecer o processo de afirmação de um conhecimento específico da pedagogia, O recuo da
teoria , no meu entender, coloca um risco à própria consolidação do Curso de Pedagogia no
campo acadêmico. O problema das diretrizes curriculares não está na docência ser ou não o
fundamento principal do curso, mas no afastamento do estudo da própria pedagogia observada
no decorrer do curso,
Considerando que a pedagogia busca ser, em si mesma, teoria e prática da educação e, no
tocante à teoria, ela é um campo caudatário de conhecimentos de diferentes afluentes, este
planejamento não pode prescindir da teoria no seu curso.
Assim, no planejamento institucional há que se tirar proveito da diversidade teórica que
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envolve a pedagogia. Ela não pode resultar em desarticulação das disciplinas e em um estudo
dissociado da realidade educacional. O tratamento específico dos conhecimentos educacionais
a partir da lógica de cada disciplina e de seu professor precisa se ligar ao estudo, à reflexão e à
pesquisa sobre a educação como prática social, propiciando aos pedagogos em formação
fundamentos para teorizar sobre suas práticas e condições para submetê-las à discussão.

d) Quais as características fundamentais, em sua opinião, que devem ser contempladas
para o exercício profissional da/o futuro pedagoga/o?
Ser pedagogo requer fazer pedagogia, ou seja, teorizar sobre a educação, projetar, implementar,
acompanhar e avaliar processos educacionais em diferentes contextos perda da densidade
teórica. Endosso a perspectiva de que todo pedagogo precisa entender de docência, mas a
docência como base de formação não pode representar a secundarização da própria pedagogia.
A instituição formadora deve oferecer uma formação que permita ao profissional, que já atua ou
irá atuar na educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos, aprimorarem seus
conhecimentos bem como participar de políticas públicas de valorização desse profissional,
permitindo-lhe conquistar sua identidade como professor e educador.

Professor cinco (Desligado)
1ª Parte – Formação

Gênero: Feminino
Idade: 61 anos
Formação Acadêmica: Pedagoga com especialização em Docência do Ensino Superior e
MBA em Gestão de Pessoas
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Tempo de Profissão: 9 anos de docência superior
Tempo na Instituição: 7 anos de UNIBAN
Matérias que Ministra/ Ministrou.
Princípios e Métodos de Administração Escolar, Princípios e Métodos de Supervisão Escolar,
Princípios e Métodos de Gestão Escolar, Projetos em Agências Educativas, Fundamentos da
Educação Infantil, Projetos em Educação Infantil, Orientação de Estágios.
2ª Parte – Experiência específica como docente da Instituição

1) Comente a sua experiência como docente da Instituição (alunos por sala / os aspectos
gerais: positivos e negativos / considera que os alunos obtiveram um ganho aceitável de
aprendizado ao final do curso, etc.).
Lecionei no curso COPED – Complementação Pedagógica e na Graduação. As aulas do
COPED tinham em média 100 alunos com diferentes formações, oriundos de várias regiões e a
maioria com o objetivo de adquirir o diploma de Pedagogia para exercer cargos técnicos na
educação. As aulas eram ministradas aos sábados e havia um grande problema com a relação à
freqüência dos alunos.
Os professores que ministravam a Disciplina Princípios e Métodos de Administração Escolar
passaram também a orientar e validar estágios porque os professores coordenadores de estágios
foram dispensados.
Pelo fato da disciplina Metodologia Científica não constar do currículo e ser pré-requisito para
os projetos desenvolvidos, eram também esses professores que trabalhavam a mesma, o que
comprometia os conteúdos da disciplina Princípios e Met. De Gestão Escolar. Outro problema
também era a falta de material, principalmente recursos audiovisuais. Mesmo com as
dificuldades descritas acredito que alguns alunos tiveram uma boa aprendizagem ao final do
curso (aprovação em concursos públicos, exercício em cargos técnicos etc). Na graduação os
problemas eram semelhantes.

2) Comente o que você acha sobre a qualidade dos cursos oferecidos.
Em minha opinião, a Faculdade não tinha interesse em garantir um ensino de qualidade nos
cursos oferecidos conforme o exposto no item 1.

3) Com relação ao Planejamento Institucional que define quais os conteúdos a serem
trabalhados aula-a-aula, responda:
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a) Você considera esse modelo satisfatório? Justifique.
Com relação ao Planejamento, os professores do COPED não eram convocados para participar,
pois eram contratados e remunerados somente para determinadas aulas. Era sempre entregue o
mesmo plano dos anos anteriores pelo Coordenador. Na graduação os professores participavam
da semana de planejamento conforme o número de aulas atribuídas, além do horário restrito,
outro complicador era que os professores tinham que optar por participar do planejamento de
uma só disciplina, pois o horário era comum a todas.

b) Quais as implicações positivas e/ou negativas de tal modelo no que tange à
aprendizagem do aluno?
A meu ver, o planejamento definia os conteúdos programáticos sem respeitar e considerar a
realidade de cada turma e não dava autonomia ao professor.

4) Relate como você planeja suas aulas e como compatibiliza seu

planejamento

particular e o planejamento a ser seguido, em todos os campi da instituição, disponível na
Intranet?
Ao planejar minhas aulas procurava compatibilizar meu planejamento com a instituição.
Trabalhava com textos complementares e indicava outros livros, pois muitas vezes a
bibliografia constante no plano não estava muito adequada à disciplina.

5) De que maneira este norte proposto pela instituição influencia seu trabalho cotidiano,
nas diversas classes dos diversos campi em que você ministra as mesmas aulas?
Trazia sempre uma preocupação excessiva com o aspecto quantitativo do conteúdo,
forçando-me a direcionar as atividades para um estilo “isolacionista e fechado” dificultando
sobretudo na inserção de vivências pedagógicas, tais como oficinas, workshops, abertura da
disciplina para as atividades reflexivas e preparatórias na formação do educador.
Este propalado “enfraquecimento teórico” e esquematismo trouxe a esta profissional um
rebaixamento de auto-estima e mérito do oficio, tendo ano a ano, acumulado angustias e alto
nível de depressão com o deste modo estressante de tratar a educação.

6) Descreva o processo avaliativo proposto pela instituição e sua relação com o currículo
pré-estabelecido?
O modelo de avaliação era tradicional, havia uma preocupação muito grande com aspectos
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burocráticos (vários modelos, datas de entrega rígidas, etc) e não com o objetivo da mesma.
Dentre os vários modelos elaborados pelos professores, o Coordenador Pedagógico escolhia
um que seria aplicado em todos os campi. ÀS vezes, não havia muito critério e cuidado nessa
seleção, pois muitas provas a serem aplicadas vinham com erros gramaticais e com conteúdos
que não constavam do planejamento.
3ª Parte – Relação Professor/ Corpo Discente.

1) Sobre sua impressão do corpo discente, responda:

a) Em quantas unidades você leciona?
Lecionei em 3 unidades. As matérias que lecionei estavam distribuídas nos 1 e 3 anos do curso
de Pedagogia e na Complementação Pedagógica.

b) Você vê diferença entre os alunos dos diferentes campi? Comente sua resposta.
Em todos os campi encontrávamos alunos com diferentes perfis e oriundos de classes
econômicas diferentes. Alguns compromissados, com uma boa formação anterior, outros com
sérios problemas de aprendizagem, desinteressados, cursando a faculdade só para conseguir o
diploma. Os alunos dedicados alcançavam um conhecimento significativo nas questões
pedagógicas.

c) As matérias que você leciona estão distribuídas em quais anos do curso de Pedagogia?

d) Caso lecione matérias de diferentes anos do curso de Pedagogia, sente que o aluno, ao
término do curso, teve um aumento significativo de seu conhecimento acerca das questões
pedagógicas em geral?
2) Acerca do curso de Pedagogia, comente;

a) Quais são, em sua opinião, os diferenciais do curso. Como esses diferenciais devem
influenciar o aluno ingressante em sua formação?
O diferencial do curso era a formação de vários professores. Além da formação acadêmica
detinham muita experiência e eram muito compromissados com a educação.

b) Qual você considera o objetivo principal a ser atingido pelo formando, para que exerça
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de maneira satisfatória sua profissão?
Com relação ao objetivo principal a ser atingido pelo aluno é a sua formação e
profissionalização visando à apropriação de competências e conhecimentos necessários ao
exercício da profissão.

c) Você acredita que o modelo de Planejamento da Instituição em análise contempla os
pré-requisitos aventados no item a? Justifique.

d) Quais as características fundamentais, em sua opinião, que devem ser contempladas
para o exercício profissional da/o futuro pedagoga/o?

Considero que o futuro pedagogo para seu exercício profissional deverá possuir as seguintes
características: ter conhecimento, ser um líder reflexivo e agente de mudança, estar sintonizado
com os contextos social, cultural e educacional da região em que atua.

Professor seis (Desligado)
1ª Parte – Formação

Gênero: Feminino
Idade: 44 anos
Formação Acadêmica: Pedagogia, Psicologia, Direito, Especialização em Metodologia do
Ensino Superior, Mestrado não conclusivo em Inclusão Social, Especialização em
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Adolescentes Sedes Sapientiae.
Tempo de Profissão: 25 anos de profissão
Tempo na Instituição: 05 anos de Instituição.
Matérias que Ministra/ Ministrou.
Disciplinas: Temáticas do Cotidiano Escolar, História da Educação, Inclusão Social, Princípios
e Métodos de Administração e Supervisão escolar, Fundamentos da Educação, Psicologia da
Educação.
No curso de Psicologia: Orientação Vocacional, Psico diagnóstico e Supervisão Clínica.
2ª Parte – Experiência específica como docente da Instituição

1) Comente a sua experiência como docente da Instituição (alunos por sala / os aspectos
gerais: positivos e negativos / considera que os alunos obtiveram um ganho aceitável de
aprendizado ao final do curso, etc.).
Depende da sala e do ano o número de alunos, de 20 até 90. Ganho aceitável, considero pela
vivência, formação e “feed back” avaliativo.

2) Comente o que você acha sobre a qualidade dos cursos oferecidos.
Os cursos possuem essa preocupação de maneira geral, dependendo muito do coordenador do
campus para essa qualidade tornar-se efetiva. Infelizmente, muitos coordenadores, estão com
seu tempo também “tomado” pela parte administrativa.

3) Com relação ao Planejamento Institucional que define quais os conteúdos a serem
trabalhados aula-a-aula, responda:

a) Você considera esse modelo satisfatório? Justifique.
Por falta de administração e do tempo de trabalho, as reuniões muitas vezes são rápidas, em
pouco tempo, cumprindo apenas as metas principais.

b) Quais as implicações positivas e/ou negativas de tal modelo no que tange à
aprendizagem do aluno?
Falta a comunicação, entrosamento e o melhor planejar e dependendo do professor, a qualidade
pode tornar-se aquém do esperado.
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4) Relate como você planeja suas aulas e como compatibiliza seu

planejamento

particular e o planejamento a ser seguido, em todos os campi da instituição, disponível na
Intranet?
Não estou mais na instituição, mas as aulas devem ser seguidas de acordo com o conteúdo e
levando em consideração a dinâmica da sala. A Intranet deixou muitas vezes a desejar no tempo
que estava na Instituição, muitos alunos reclamavam.

5) De que maneira este norte proposto pela instituição influencia seu trabalho cotidiano,
nas diversas classes dos diversos campi em que você ministra as mesmas aulas?
Desde que haja tempo hábil para cumprir as metas elas serão de qualidade, bem planejado, com
material de fácil acesso, enfim facilitadores empresarias, trazendo competência e capacitação
aos professores, propor dinâmicas, etc.
Dependendo do campus, o coordenador ajuda nessa dinâmica, outros dependem da “boa
amizade” para valer o óbvio proposto, ou são cumpridores das metas administrativas.

6) Descreva o processo avaliativo proposto pela instituição e sua relação com o currículo
pré-estabelecido?
As notas são ministradas pela prova geral mais a do professor. Porém como a parte
administrativa é mais importante do que a pedagógica, o número de provas exigidas para ser
escolhida uma avaliação que nunca é a sua, sempre o mesmo “cartel” de professores, faz com
que o “copie e cole” seja efetuado por muitos professores. Se o professor é responsável para
ministrar aulas porque não elabora uma prova efetiva, para seus alunos, conforme o
planejamento exigido, incoerências...

3ª Parte – Relação Professor/ Corpo Discente.

1) Sobre sua impressão do corpo discente, responda:

a) Em quantas unidades você leciona?
Em 3 unidades.

b) Você vê diferença entre os alunos dos diferentes campi? Comente sua resposta.
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O campus de uma região “mais nobre”, muitas vezes possuem alunos com maior nível
educacional e cultural, facilitadores do aprendizado.

c) As matérias que você leciona estão distribuídas em quais anos do curso de Pedagogia?
Do primeiro ao último.

d) Caso lecione matérias de diferentes anos do curso de Pedagogia, sente que o aluno, ao
término do curso, teve um aumento significativo de seu conhecimento acerca das questões
pedagógicas em geral?
Sem dúvida, o conhecimento ao entrar no curso era muito menor.

2) Acerca do curso de Pedagogia, comente;

a) Quais são, em sua opinião, os diferenciais do curso. Como esses diferenciais devem
influenciar o aluno ingressante em sua formação?
A parte prática bem dirigida e supervisionada facilitará a “práxis” pedagógica.

b) Qual você considera o objetivo principal a ser atingido pelo formando, para que exerça
de maneira satisfatória sua profissão?
O objetivo do estudante é saber “dar aula”, mas a prática vinculada ao estágio deve ser bem
organizada para ter sua efetividade. Ter um conhecimento geral da educação brasileira, para
poder compreender o que sucede no ensino.

c) Você acredita que o modelo de Planejamento da Instituição em análise contempla os
pré-requisitos aventados no item a? Justifique.
Infelizmente ainda não, como mencionado anteriormente a parte administrativa, acaba por
roubar o tempo do pensar pedagógico, do fazer em ação efetiva, pouco elemento humano para
cumprir as duas correntes de forma efetiva, tornando um funcionário “robotizado” a mercê de
um sistema sem lógica.

d) Quais as características fundamentais, em sua opinião, que devem ser contempladas
para o exercício profissional da/o futuro pedagoga/o?
Vivência prática em diferentes seguimentos, cultura geral, facilidade na articulação da teoria
com a prática, entrosamento profissional, capacitação constante, compreensão do outro e muito
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respeito humano, ÉTICA!

Professor sete (Desligado)
1ª Parte – Formação

Gênero: Feminino
Idade: 44 anos
Formação Acadêmica: Graduação em Pedagogia, Especialização em Psicopedagogia
Mestrado em Educação
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Tempo de Profissão: 22 anos Ensino Superior: 11 anos
Tempo na Instituição: 4 anos
Matérias que Ministra/ Ministrou.
Legislação Educacional, Estrutura e Funcionamento da Educação, Didática e Fundamentos da
Educação Infantil.
2ª Parte – Experiência específica como docente da Instituição

1) Comente a sua experiência como docente da Instituição (alunos por sala / os aspectos
gerais: positivos e negativos / considera que os alunos obtiveram um ganho aceitável de
aprendizado ao final do curso, etc.).
Lecionei em diferentes campi da Universidade, nos cursos de Licenciatura em Pedagogia,
Letras, Matemática, Física, Química e História... As turmas de Pedagogia eram superlotadas,
com mais de 50 alunos, as demais com no máximo 30 alunos por turma...
Os campi diferem em infra- estrutura, tanto pedagógica como administrativa...
Acredito que há um ganho aceitável de aprendizado quando há interesse e disposição por parte
do aluno em adquirir conhecimento, pesquisar, compartilhar experiências, considerando que a
Universidade pode e deve ser o centro de novos modos de pensar e elaborar o conhecimento e a
vivência no “coletivo”...

2) Comente o que você acha sobre a qualidade dos cursos oferecidos.
Considerando ser esta uma Universidade que se enquadra no rol das instituições de ensino
superior que podem ser caracterizadas como ‘populares’, ou seja, que disseminaram aos
indivíduos de baixa renda a oportunidade de cursar uma graduação, pode – se dizer que o seu
crescimento decorre do fato de privilegiar a quantidade e não a qualidade do ensino oferecido.

3) Com relação ao Planejamento Institucional que define quais os conteúdos a serem
trabalhados aula-a-aula, responda:

a) Você considera esse modelo satisfatório? Justifique.
É preciso uma reformulação da proposta curricular, com o objetivo de possibilitar um ensino de
qualidade, atual, crítico e transformador..
Há que se considerar aspectos positivos de determinadas disciplinas quanto a organização dos
conteúdos programáticos a serem desenvolvidos, propostos pelo grupo de professores.
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b) Quais as implicações positivas e/ou negativas de tal modelo no que tange à
aprendizagem do aluno?
Há inúmeras implicações no tocante à aprendizagem do aluno e a realidade a qual está inserido,
tendo em vista os seus reais interesses e necessidades, tanto econômico e social,como
mercadológicas, para que possa refletir sobre suas ações e alcançar seus objetivos.

4) Relate como você planeja suas aulas e como compatibiliza seu

planejamento

particular e o planejamento a ser seguido, em todos os campi da instituição, disponível na
Intranet?
O planejamento é realizado em conjunto pelo grupo de professores de uma mesma disciplina,
quanto a programação dos conteúdos, porém considero as peculiaridades de cada turma e o seu
nível de aprendizado, realizando os ajustes necessários durante o processo educacional...

5) De que maneira este norte proposto pela instituição influencia seu trabalho cotidiano,
nas diversas classes dos diversos campi em que você ministra as mesmas aulas?
É preciso conduzir o processo de modo organizado, levando em consideração as necessidades e
interesses de cada grupo...
Há fatores que interferem no decorrer do processo educacional e que prejudicam o aprendizado
do aluno e, consequentemente, a atuação do professor, como falta de materiais, espaço físico,
avaliação...

6) Descreva o processo avaliativo proposto pela instituição e sua relação com o currículo
pré-estabelecido?
O processo de avaliação tem os seus prós e contras... Primeiramente, pode-se dizer que a
proposta é significativa, porém há deficiências em sua elaboração e execução, dificultando o
processo educacional, no que tange ao currículo e conteúdo programático aplicado...
3ª Parte – Relação Professor/ Corpo Discente.

1) Sobre sua impressão do corpo discente, responda:

a) Em quantas unidades você leciona?
Sempre lecionei em duas unidades.
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b) Você vê diferença entre os alunos dos diferentes campi? Comente sua resposta.
Sim, na formação de qualquer grupo heterogêneo existem diferenças de cunho social,
econômico,educacional e principalmente intelectual...

c) As matérias que você leciona estão distribuídas em quais anos do curso de Pedagogia?
A priori nos dois últimos anos do curso.

d) Caso lecione matérias de diferentes anos do curso de Pedagogia, sente que o aluno, ao
término do curso, teve um aumento significativo de seu conhecimento acerca das questões
pedagógicas em geral?
Pode-se dizer que uma grande parcela apresenta mudanças significativas e positivas...

2) Acerca do curso de Pedagogia, comente;

a) Quais são, em sua opinião, os diferenciais do curso. Como esses diferenciais devem
influenciar o aluno ingressante em sua formação?
Infelizmente não posso destacar nenhum diferencial... A não ser por determinados membros do
corpo docente, que muito tem a contribuir na formação deste alunos...

b) Qual você considera o objetivo principal a ser atingido pelo formando, para que exerça
de maneira satisfatória sua profissão?
Comprometimento, determinação, perseverança...
Em qualquer profissão é imprescindível o aperfeiçoamento do profissional, a busca constante
por informação, conhecimento,... Qualquer profissão só se concretiza quando alimentada por
uma forte vocação e idealismo...

c) Você acredita que o modelo de Planejamento da Instituição em análise contempla os
pré-requisitos aventados no item a? Justifique.
O que está disposto no Planejamento da Instituição TALVEZ não seja aplicado
adequadamente, é preciso reavaliar a forma e condução do processo na pratica.

d) Quais as características fundamentais, em sua opinião, que devem ser contempladas
para o exercício profissional da/o futuro pedagoga/o?
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Aliar teoria e prática, por meio da elaboração e execução de projetos e programas que possam
elucidar a essência desta profissão, vislumbrando os aspectos determinantes e reais no exercício
da mesma...

Professor oito (Na ativa)
1ª Parte – Formação

Gênero: Masculino
Idade: 38 anos
Formação Acadêmica: Mestrado e doutorado em Psicologia
Tempo de Profissão: 3 anos
Tempo na Instituição: 3 anos
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Matérias que Ministra/ Ministrou.
Filosofia e Psicologia.
2ª Parte – Experiência específica como docente da Instituição

1) Comente a sua experiência como docente da Instituição (alunos por sala / os aspectos
gerais: positivos e negativos / considera que os alunos obtiveram um ganho aceitável de
aprendizado ao final do curso, etc.).
A quantidade de alunos por sala é bastante aceitável, não por interesse da instituição em manter
aceitável esse número, mas por conta da evasão. Imagino que, inevitavelmente, há alguma
aquisição de informações por parte dos alunos e alguns deles conseguem mesmo se destacar.
Mas no geral, a deficiência do processo seletivo, aliada à necessidade de captar alunos, faz com
que muitos deles não passem de analfabetos funcionais. Boa parte desses alunos desiste do
curso, mas, infelizmente, muitos conseguem o diploma.

2) Comente o que você acha sobre a qualidade dos cursos oferecidos.
Os professores são bons, muitos egressos de grandes universidades, mas os alunos, por conta de
suas deficiências (decorrentes de um ensino fundamental e médio deficientes) não estão aptos a
enfrentarem um curso superior.

3) Com relação ao Planejamento Institucional que define quais os conteúdos a serem
trabalhados aula-a-aula, responda:

a) Você considera esse modelo satisfatório? Justifique.
Certamente não. A maioria dos conteúdos é abordada através de livros introdutórios sob o
argumento de que os alunos não seriam capazes de entender os clássicos (o que, em parte, não
deixa de ser verdade). Contudo, o esforço em “nivelar por baixo” é, para dizer o mínimo,
criminoso.

b) Quais as implicações positivas e/ou negativas de tal modelo no que tange à
aprendizagem do aluno?
Bem, no caso da Psicologia, eles conseguem se formar sem nunca terem lido Freud, Piaget ou
Lacan. A leitura dos comentadores (apenas) mutila totalmente a formação dos alunos.
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4) Relate como você planeja suas aulas e como compatibiliza seu

planejamento

particular e o planejamento a ser seguido, em todos os campi da instituição, disponível na
Intranet?
Como o conteúdo apresenta-se “fechado”, não há qualquer possibilidade do professor inovar
muito. A preocupação é a de cumprir o conteúdo, não importa qual seja, considerando que a
prova é “integrada”., ou seja, a mesma para todos os campi. Desnecessário discutir a insanidade
de tal lógica, que busca, padronizar o ensino da instituição, como se fossem hambúrgueres.

5) De que maneira este norte proposto pela instituição influencia seu trabalho cotidiano,
nas diversas classes dos diversos campi em que você ministra as mesmas aulas?
Faz com que eu me preocupe mais com o cumprimento do conteúdo do que com o conteúdo em
si. Ficamos obcecados em não esquecermos de nenhum detalhe do programa, bem como com o
“recorte” do professor de um outro campi que simplesmente não conhecemos.

6) Descreva o processo avaliativo proposto pela instituição e sua relação com o currículo
pré-estabelecido?
O professor não tem liberdade para avaliar o aluno mediante uma prova sua ou de propor
trabalhos valendo nota. Tudo se resume às Avaliações oficiais da instituição (as ACs).
3ª Parte – Relação Professor/ Corpo Discente.

1) Sobre sua impressão do corpo discente, responda:
a) Em quantas unidades você leciona?
Três unidades.

b) Você vê diferença entre os alunos dos diferentes campi? Comente sua resposta.
Quase nenhuma. Contudo, de um modo geral os alunos da manhã me parecem melhores.

c) As matérias que você leciona estão distribuídas em quais anos do curso de Pedagogia?
1º. e 2º.

d) Caso lecione matérias de diferentes anos do curso de Pedagogia, sente que o aluno, ao
término do curso, teve um aumento significativo de seu conhecimento acerca das questões
pedagógicas em geral?
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Impossível não existir qualquer melhora.

2) Acerca do curso de Pedagogia, comente;

a) Quais são, em sua opinião, os diferenciais do curso. Como esses diferenciais devem
influenciar o aluno ingressante em sua formação?
Não consigo notar nenhum diferencial com relação à concorrência.

b) Qual você considera o objetivo principal a ser atingido pelo formando, para que exerça
de maneira satisfatória sua profissão?
Capacidade de pensar criticamente o mundo, além do tão esperado domínio das técnicas.

c) Você acredita que o modelo de Planejamento da Instituição em análise contempla os
pré-requisitos aventados no item a? Justifique.
Como disse, não noto qualquer diferencial.

d) Quais as características fundamentais, em sua opinião, que devem ser contempladas
para o exercício profissional da/o futuro pedagoga/o?
A pergunta não faz sentido. Que características? Além do mais, redundante tendo em conta “b”.

Professor nove (Desligado)
1ª Parte – Formação

Gênero: feminino
Idade: 56 anos
Formação Acadêmica: Arquitetura e Urbanismo; Licenciaturas em Edificações, Matemática e
Pedagogia; Mestrado em Educação (Inclusão)
Tempo de Profissão: 35 anos
Tempo na Instituição: 8 anos. (não pertenço mais desde jul/2010)
Matérias que Ministra/ Ministrou.
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Princ. Mét.Administração Escolar e Princ. Mét.Supervisão Escolar (COPED); Matemática
básica, História da Educação, Didática, Estrutura e func. Ed. Básica, Filos. Educação (com
outro nome que não me lembro).
2ª Parte – Experiência específica como docente da Instituição

1) Comente a sua experiência como docente da Instituição (alunos por sala / os aspectos
gerais: positivos e negativos / considera que os alunos obtiveram um ganho aceitável de
aprendizado ao final do curso, etc.).
Como docente da Instituição (alunos por sala: de 60 a 110, média de 70 aproximadamente; na
Pedagogia sempre um número maior que nas licenciaturas).
Aspectos gerais - positivos e negativos: tentativa de padronização só seria positiva se o
professor pudesse avaliar continuamente seu aluno (não é ele quem deve avaliar seu aluno? Não
é ele quem deve conhecer e elaborar atividades de avaliação para SEU aluno??? )
Considera que os alunos obtiveram um ganho aceitável de aprendizado ao final do curso: sim,
aceitável, porém poderia ser muito melhor, se o professor pudesse trabalhar mais o seu aluno,
com número menor de alunos por sala, avaliando de forma contínua, reelaborando suas aulas a
partir destas avaliações, podendo registrar e aproveitar avanços e dificuldades de seus alunos,
com menos pressão e exigências que não contribuem para com o aprendizado.

2) Comente o que você acha sobre a qualidade dos cursos oferecidos.
Entendo que há o compromisso dos professores e que estes tentam fazer o melhor possível, mas
a qualidade nem sempre é obtida na proporção do esforço dos professores e de alguns alunos.
Podemos considerar que são cursos de boa qualidade, com possibilidade de melhora por meio
de seus professores e de outras condições de trabalho.

3) Com relação ao Planejamento Institucional que define quais os conteúdos a serem
trabalhados aula-a-aula, responda:

a) Você considera esse modelo satisfatório? Justifique.
Às vezes não, já que existe o “monopólio” dos conteúdos, textos, etc, por parte de ALGUNS
professores e a outros só cabe CUMPRIR o que for estabelecido pelos primeiros ( há uma
aparente democracia nas decisões tomadas no período de planejamento).
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b) Quais as implicações positivas e/ou negativas de tal modelo no que tange à
aprendizagem do aluno?
Positiva: garante que todos os CAMPI tenham acesso ao mesmo conteúdo. Negativo: a relação
professor-aluno não é valorizada, é como se todos fossemos iguais, trabalhássemos de forma
idêntica com alunos que aprendem ao mesmo tempo e da mesma maneira... (?)

4) Relate como você planeja suas aulas e como compatibiliza seu

planejamento

particular e o planejamento a ser seguido, em todos os campi da instituição, disponível na
Intranet?
Minhas aulas eram planejadas de acordo com o PLANEJAMENTO A SER SEGUIDO, pois
sempre tive o receio de que, modificando o plano, prejudicasse o aluno quando das provas ACs
(horríveis!). Claro que sempre há o toque pessoal na sala de aula, mas não era possível fugir
muito do pré-estabelecido.

5) De que maneira este norte proposto pela instituição influencia seu trabalho cotidiano,
nas diversas classes dos diversos campi em que você ministra as mesmas aulas?
Há uma tentativa de uniformização (isso gera um grande desconforto) que não existe, pois cada
aluno é um aluno e cada classe é uma classe, há também problemas com números de dias letivos
(cada dia da semana é diferente – feriados, suspensão de aulas, etc).

6) Descreva o processo avaliativo proposto pela instituição e sua relação com o currículo
pré-estabelecido?
É absurdamente impessoal. Trata professores e alunos como máquinas, como se respondessem
de forma igual ao que está sendo proposto. Muitas vezes caem questões que foram trabalhadas
pelo professor que elaborou a prova e nosso aluno não sabe responder porque não assistiu
àquela aula e sim a aula de seu professor. Há questões às vezes confusas devidas à pressão
exercida sobre o professor na elaboração da prova, enfim, não é um bom processo avaliativo,
aliás nem é processo...
3ª Parte – Relação Professor/ Corpo Discente.

1) Sobre sua impressão do corpo discente, responda:

a) Em quantas unidades você leciona?
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Lecionei em dois diferentes na graduação, fora o COPED que era num terceiro (aos sábados).

b) Você vê diferença entre os alunos dos diferentes campi? Comente sua resposta.
Sim, são vivências diferentes, espaços diferentes, origens diferentes.

c) As matérias que você leciona estão distribuídas em quais anos do curso de Pedagogia?
Normalmente 2ºs e 3ºs anos.

d) Caso lecione matérias de diferentes anos do curso de Pedagogia, sente que o aluno, ao
término do curso, teve um aumento significativo de seu conhecimento acerca das questões
pedagógicas em geral?
Sim, embora ainda entenda que poderiam ter um ganho bem maior se as salas fossem com
número menor de alunos e pudéssemos trabalhar com um pouco mais de liberdade com eles. A
constante preocupação com o conteúdo para a PROVA (ACs) nos deixa tolhidos.

2) Acerca do curso de Pedagogia, comente;

a) Quais são, em sua opinião, os diferenciais do curso. Como esses diferenciais devem
influenciar o aluno ingressante em sua formação?
Costumo dizer aos meus alunos que a Pedagogia é como se fosse “a mãe” das licenciaturas. A
postura de um profissional da educação deve ser de respeito para consigo e com os outros.
Devem ter em mente a necessidade de estudo constante e de muita leitura e reflexão, a escola
deve ser um local de vanguarda e de luta contra a violência, a opressão, o preconceito e o rótulo.
Como esses diferenciais devem influenciar o aluno ingressante em sua formação? Isso deveria
ser trabalhado com o aluno logo de sua chegada, mas não é. Muitos alunos não sabem direito o
que é ser do “magistério”, que profissão é essa, que responsabilidade temos ao nos dirigirmos a
um aluno.
b) Qual você considera o objetivo principal a ser atingido pelo formando, para que exerça
de maneira satisfatória sua profissão?
Respeito pela pessoa em todos os sentidos.
c) Você acredita que o modelo de Planejamento da Instituição em análise contempla os
pré-requisitos aventados no item a? Justifique.
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Não, pois a Instituição trabalha mais numa linha “conteudista”, embora nós professores, em
geral, tentemos trazer para a sala de aula, discussões que contemplem esta necessidade (dentro
do tempo disponível...).

d) Quais as características fundamentais, em sua opinião, que devem ser contempladas
para o exercício profissional da/o futuro pedagoga/o?
Uma pessoa que respeite e goste de sua profissão (e que lute por ela como profissional), que
entenda a verdadeira função social da escola, que goste do novo e de estudar e que, acima de
tudo, goste de GENTE.

Professor dez (Na ativa)
1ª Parte – Formação

Gênero: Feminino
Idade: 30 anos
Formação Acadêmica: Licenciatura em Física
Tempo de Profissão: 6 anos
Tempo na Instituição: 5 anos
Matérias que Ministra/ Ministrou.
Eletrodinâmica, Fundamentos da Física, Cálculo Integral e Diferencial, Cálculo Avançado,
Óptica e Acústica, Sistemas de Informação, Termodinâmica, Álgebra Linear, Geometria
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Analítica, Lógica, Metodologia e Prática de Ensino.
2ª Parte – Experiência específica como docente da Instituição

1) Comente a sua experiência como docente da Instituição (alunos por sala / os aspectos
gerais: positivos e negativos / considera que os alunos obtiveram um ganho aceitável de
aprendizado ao final do curso, etc.).
Quando ingressei na UNIBAN em 2006, era visível a grande quantidade de alunos que ela
possuía. Eu tinha uma sala de Matemática de primeiro ano, no campus Morumbi I, que tinha na
lista de chamada algo em torno de 125 alunos. Uma turma de primeiro ano de Pedagogia, no
mesmo campus, que tinha turmas A e B, com 100 alunos cada turma. Com o passar do tempo, a
quantidade de alunos ingressantes não era a mesma. Em 2006, todos os campi tinham turmas de
Matemática, hoje somente 4 campi tem este curso e essas turmas não passam de 40 alunos por
turma.
Sobre ganho de conhecimento dos alunos no decorrer do curso, eu acho que eles têm sim esse
ganho, mas não o suficiente para serem profissionais em suas áreas, já que a maioria ingressa na
UNIBAN com grandes dificuldades cognitivas que, no decorrer da graduação, vão diminuindo.
A UNIBAN, como qualquer outra empresa, tem como objetivo fins lucrativos. E, por isso, ela
trabalha com o mínimo que o MEC exige de uma instituição educacional, visando o maior lucro
possível. Ela não investe em seus profissionais não incentiva a pesquisa, não abona faltam
quando um professor quer ir em um simpósio. Somos professores aulistas e ponto. Até aqueles
professores que são Tempo Integral não usam esse tempo para pesquisas. Ao invés disso,
devem realizar trabalhos administrativos.

2) Comente o que você acha sobre a qualidade dos cursos oferecidos.
Acho que existe, por parte dos professores, um esforço para o aluno tenha um curso de
qualidade, mas como não existe, por parte da instituição, um apoio financeiro ou de qualquer
outra ordem, os cursos são fracos.
O professor não é motivado pela instituição em prosseguir seus estudos, pelo fato de melhorar
seus conhecimentos, mas somente por causa da exigência do MEC. Qual seria a motivação do
professor em seguir seus estudos em uma instituição que não valoriza o seu trabalho? Onde a
prioridade é que você seja pontual na hora da aula?

3) Com relação ao Planejamento Institucional que define quais os conteúdos a serem
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trabalhados aula-a-aula, responda:

a) Você considera esse modelo satisfatório? Justifique.

b) Quais as implicações positivas e/ou negativas de tal modelo no que tange à
aprendizagem do aluno?
No instituto de Educação existia a tentativa de reunir todos os professores para que houvesse a
discussão dos conteúdos a serem contemplados.
Só que, em minha opinião, especificar o que será dado aula-a-aula enrijece o ensino.
Mas esse é a única maneira que a instituição enxerga para que exista uma uniformidade das
disciplinas em todos os campi e, para forçar essa unidade, ela usa a prova AC.

4) Relate como você planeja suas aulas e como compatibiliza seu

planejamento

particular e o planejamento a ser seguido, em todos os campi da instituição, disponível na
Intranet?
Eu tentava contemplar todo o conteúdo a ser lecionado naquele semestre, pois a prova AC força
o professor a terminar o conteúdo já que, existe a possibilidade de que, na avaliação, seja
escolhida uma questão do conteúdo não dado.
No meu planejamento particular a prioridade era o que estava no conteúdo a ser seguido e, se
tivesse tempo, eu colocava tópicos que julgava importantes.

5) De que maneira este norte proposto pela instituição influencia seu trabalho cotidiano,
nas diversas classes dos diversos campi em que você ministra as mesmas aulas?
Cada turma tem suas necessidades mais específicas. E para atender a todos, de maneira igual,
nas primeiras aulas do semestre, eu tentava nivelar todas as turmas em relação a conteúdos
mínimos para o entendimento da disciplina.

6) Descreva o processo avaliativo proposto pela instituição e sua relação com o currículo
pré-estabelecido?
Prova AC
Todos os professores confeccionam no mínimo 3 provas (pode ocorrer de fazerem até 5 provas
dependendo do número de professores que ministram a disciplina e em quantos turnos).
Cada prova possui 5 questões dissertativas e 10 questões de múltipla escolha.
A orientação é que a prova contemple todo o conteúdo daquele semestre.
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No planejamento, que ocorre no início do semestre, tentamos trocar endereços eletrônicos e/ou
telefones para tentarmos nos comunicar no decorrer do semestre e combinarmos quais tópicos
vamos privilegiar e enviar as provas para os colegas para que não haja “surpresas” nas
avaliações.
3ª Parte – Relação Professor/ Corpo Discente.

1) Sobre sua impressão do corpo discente, responda:

a) Em quantas unidades você leciona?
Quatro unidades (Maria Cândida, Rudge, Marte e Tatuapé).

b) Você vê diferença entre os alunos dos diferentes campi? Comente sua resposta.
Para dizer a verdade, nunca percebi diferença no público alvo. Com relação a conteúdo, as
dificuldades são iguais em todos os campi.

c) As matérias que você leciona estão distribuídas em quais anos do curso de Pedagogia?
Primeiro ano.

d) Caso lecione matérias de diferentes anos do curso de Pedagogia, sente que o aluno, ao
término do curso, teve um aumento significativo de seu conhecimento acerca das questões
pedagógicas em geral?

2) Acerca do curso de Pedagogia, comente;

a) Quais são, em sua opinião, os diferenciais do curso. Como esses diferenciais devem
influenciar o aluno ingressante em sua formação?
Vou fazer aqui uma síntese das suas perguntas já que não posso comentar muito sobre o curso
de pedagogia, pois não participo ativamente dele.
Eu percebo que, no curso de pedagogia, os alunos usam em suas respostas, em atividades ou
mesmo nas provas, o seu senso comum misturado com informações que eles retiraram de uma
aula ou outra, de diversos professores. Já vi, muitas vezes, alunos comentando que, às vezes,
nem precisam estudar já que os conteúdos das disciplinas são muito parecidos.
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b) Qual você considera o objetivo principal a ser atingido pelo formando, para que exerça
de maneira satisfatória sua profissão?
Diante desses comentários, eu me questionava o seguinte: Ou os alunos só conseguem perceber
o que as disciplinas têm em comum (não conseguem observar suas especificidades) ou as
disciplinas que giram em torno daquele assunto estão no mesmo ano só que com graus de
dificuldades diferentes. Como não sou pedagoga não sei responder a minha questão.

c) Você acredita que o modelo de Planejamento da Instituição em análise contempla os
pré-requisitos aventados no item a? Justifique.
Eu acredito que o pedagogo, que saí de qualquer instituição, deveria estar realmente preparado
para lecionar o mínimo de conhecimento de todas as disciplinas para os seus alunos. Não só
alfabetização no “ler e escrever”, mas alfabetizar em ciências, matemática, história...

d) Quais as características fundamentais, em sua opinião, que devem ser contempladas
para o exercício profissional da/o futuro pedagoga/o?
Eu acho que no currículo da pedagogia, na UNIBAN, deveria ter essas disciplinas em todos
seus anos, pois como ensinar uma criança algo que às vezes nem ela sabe?!

Professor onze (Desligado)
1ª Parte – Formação

Gênero: Masculino
Idade: 49 anos
Formação Acadêmica: Doutor em Teatro (ECA/USP); Mestre em Artes (ECA/USP);
Licenciado em Artes Cênicas e Pedagogia (FACULDADE BELAS ARTES).
Tempo de Profissão: 27 anos
Tempo na Instituição. 2 anos
Matérias que Ministra/ Ministrou.
Projeto de Trabalho; Gestão Educacional
2ª Parte – Experiência específica como docente da Instituição
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1) Comente a sua experiência como docente da Instituição (alunos por sala / os aspectos
gerais: positivos e negativos / considera que os alunos obtiveram um ganho aceitável de
aprendizado ao final do curso, etc.).
A média de alunos por sala era de 80. O número de alunos na sala de aula inviabilizava um
acompanhamento sistemático da trajetória deles.

Dentro desse âmbito, o único critério

utilizado para avaliar o desempenho dos alunos era a avaliação, denominadas Avaliação da
Coordenação. Tratava-se de uma avaliação institucional.

2) Comente o que você acha sobre a qualidade dos cursos oferecidos.
Não tenho condições para avaliar a qualidade dos cursos. Atuei somente no curso de Pedagogia.
Nesse curso era possível perceber alunos interessados e com participações bastante
significativas. Por outro lado, um grande número também se mostrava indiferente às
proposições de sala de aula.

3) Com relação ao Planejamento Institucional que define quais os conteúdos a serem
trabalhados aula-a-aula, responda:

a) Você considera esse modelo satisfatório? Justifique.
Não. Generalista, conteudistico e pautado na capacidade do professor cumprir o programa.

b) Quais as implicações positivas e/ou negativas de tal modelo no que tange à
aprendizagem do aluno?
A impossibilidade da relação entre o docente e o aluno ser contemplada no desenvolvimento da
disciplina. Todo trabalho é direcionado à capacidade dos alunos armazenarem conteúdos.

4) Relate como você planeja suas aulas e como compatibiliza seu

planejamento

particular e o planejamento a ser seguido, em todos os campi da instituição, disponível na
Intranet?
Na época que atuei na instituição meu trabalho de planejamento se limitava em seguir o
programa.

5) De que maneira este norte proposto pela instituição influencia seu trabalho cotidiano,
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nas diversas classes dos diversos campi em que você ministra as mesmas aulas?
Trouxe-me a exclusão total do trabalho intelectual que cabia ao docente.

6) Descreva o processo avaliativo proposto pela instituição e sua relação com o currículo
pré-estabelecido?
Como já disse, a avaliação era definida pela instituição. Os docentes produziam uma série de
avaliações e a coordenação determinava ou escolhia qual seria aplicada.
3ª Parte – Relação Professor/ Corpo Discente.

1) Sobre sua impressão do corpo discente, responda:

a) Em quantas unidades você leciona?
Em duas.

b) Você vê diferença entre os alunos dos diferentes campi? Comente sua resposta.
Em geral tinham o mesmo perfil.

c) As matérias que você leciona estão distribuídas em quais anos do curso de Pedagogia?
3º ano de Pedagogia.

d) Caso lecione matérias de diferentes anos do curso de Pedagogia, sente que o aluno, ao
término do curso, teve um aumento significativo de seu conhecimento acerca das questões
pedagógicas em geral?
Não posso avaliar, só atuei no 3º ano.

2) Acerca do curso de Pedagogia, comente;

a) Quais são, em sua opinião, os diferenciais do curso. Como esses diferenciais devem
influenciar o aluno ingressante em sua formação?
Temos aqui dois universos: um voltado para o acesso ao ambiente universitário, tendo em vista
que boa parte dos alunos se sentia excluído do sistema universitário público. Outro aspecto está
relacionado com o acesso às informações e a capacidade de articulação conceitual. Em geral,
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esse aspecto era bastante abaixo da média.

b) Qual você considera o objetivo principal a ser atingido pelo formando, para que exerça
de maneira satisfatória sua profissão?
As vezes, a sensação era apenas de obter o diploma.

c) Você acredita que o modelo de Planejamento da Instituição em análise contempla os
pré-requisitos aventados no item a? Justifique.
Não. A instituição buscava elencar conteúdos necessários e importantes que poderiam trazer
um desempenho satisfatório dos alunos no ENADE.

d) Quais as características fundamentais, em sua opinião, que devem ser contempladas
para o exercício profissional da/o futuro pedagoga/o?
Capacidade para pensar, articular e formular propostas para a educação brasileira, tanto no
âmbito macro como no micro.

Análise das entrevistas
A afirmação que fecha o capítulo anterior nos aponta um horizonte de análise para nossa
base empírica. O professor Tratenberg reconhece as relações de poder como um dos pilares de
uma pedagogia específica denominada por ele como burocrática. Vejamos como essas relações
de poder perpassam o controle sobre o mister dos professores no interior do curso de Pedagogia
da Universidade em análise a partir da fala de seus próprios protagonistas.
Baseados na descrição do sistema de controle exercido pela Universidade, que vimos
delineando até aqui, busquemos uma análise comparativa das diferentes falas dos professores
entrevistados para que possamos ratificar ou não nossa tese de que o abandono do paradigma do
consenso pode ter sido determinante para a crise que passou a destruir por dentro a Instituição
(vide os escores alcançados por ela a partir dos resultados auferidos por seus alunos nos
diferentes mecanismos de controle produzidos pelo Governo), até sua venda para outra
mantenedora.
Escolhemos como base empírica de nossa tese a análise da fala de onze docentes da
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Instituição que à época mantinham ou não uma relação empregatícia com a Universidade.
Nosso universo findou por compor-se de cinco professores na ativa e seis desligados, todos
vinculados ao curso de Pedagogia.
Numa primeira parte da entrevista enviada a cada um dos professores via e-mail,
buscamos colher informações acerca da formação pregressa de cada docente e das matérias que
ministravam no afã de vislumbrarmos o nível de correspondência da formação de cada um com
o curso em destaque para que pudéssemos ratificar ou não uma possível relação íntima entre a
má formação discente e problemas ligados à formação acadêmica prévia do corpo de
professores (ou a sua não adequação ao curso).
A partir da análise dos dados podemos destacar que a maioria dos entrevistados possui
uma adequada formação profissional em relação ao curso na medida em que oito possuem
graduação em pedagogia, sendo que os restantes cursaram faculdades ligadas à formação
docente. Outra evidência a destacar quanto à formação dos professores é a quase totalidade dos
docentes entrevistados possuir algum curso de formação pós-graduada.
Tal adequação de formação ao curso, atrelada à uma formação diversificada dos
docentes, nos permite concluir que o resultado da má formação discente não decorre de descaso
da Instituição na contratação de professores. Outro fato a destacar é a grande variedade de
matérias ministradas pelos professores, o que os impediria, como já dissemos no corpo de nossa
tese, o comparecimento às reuniões para a determinação do que iria ser ministrado, dia-a-dia,
em cada série do curso. Tal fato aponta na direção do que vimos analisando até aqui, em toda a
base teórica de nossa tese acerca da questão do processo de alienação por que passa o professor,
questão a que vamos retornar de maneira mais detida a partir das considerações teóricas
desenvolvidas por Robert Blaumer que, reelaborando o conceito marxiano de alienação, nos
permitirá torná-lo operacionalizável, como afirma Lazzareschi no texto por nós já citado em
movimentos anteriores desta tese.
Tomemos a fala dos próprios professores para ratificarmos nossa afirmação acerca da
ampla gama de matérias a que cada professor está ligado na realização de seu mister cotidiano.
Professor 1:’Metodologia da Alfabetização’, ‘Avaliação de Aptidões’, ‘Metodologia da
Educação Especial’;
Professor 2: ‘Fundamentos da Educação’, ‘Didática’, ‘Avaliação da Aprendizagem’;
Professor 3: ‘Didática’, ‘Sociologia’, ‘Teoria e Prática da Educação’, ‘História da
Educação’, Avaliação das Aptidões’ , ‘Metodologia da Alfabetização’;
Professor 5: ‘Princípios e Métodos de Administração Escolar’, ‘Princípios e Métodos de
Supervisão Escolar’, ‘Métodos de Gestão Escolar’, ‘Projetos em agências Educativas’,
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Fundamentos da Educação Infantil’, Projetos em Educação Infantil’, ‘Orientação de Estágios’;
Professor 6: ‘Temáticas do Cotidiano Escolar, ‘História da Educação’, ‘Inclusão
Social’, ‘Princípios e Métodos de Administração e Supervisão Escolar’, ‘Fundamentos da
Educação’, ‘Psicologia da Educação’;
Professor 7: ‘Legislação Educacional’, ‘Estrutura e Funcionamento da Educação’,
‘Didática’, ‘Fundamentos da Educação Infantil’;
Professor 9: ‘Princípios e Métodos de Administração Escolar’, ‘Princípios e Métodos de
Supervisão Escolar’, ‘Matemática Básica’, ‘História da Educação’, ‘Didática’, Estrutura e
Funcionamento da Educação Básica’, ‘Filosofia da Educação’.
Como partimos do pressuposto de que o fazer do professor consiste em ‘Recortar a
Realidade’, ‘Organizar este Recorte’ e ‘Comunicar o Resultado’ dos dois movimentos
anteriores, cabe-nos nesse instante a pergunta: Estaria o professor apto a enfrentar tão variada
gama de assuntos ao mesmo tempo? Optamos pela negativa. Hoje, o aprofundamento do
conhecimento científico nas diferentes áreas do saber impossibilita o professor dedicar-se a
diferentes disciplinas acadêmicas. Corre-se o risco de que aqueles que ministram várias
disciplinas nada saberem. Outro agravante reside no fato de não ser bom o professor ministrar
várias matérias para a mesma classe, pois, este procedimento, finda por privar o aluno de novas
visões acerca da realidade. Como desenvolvemos na parte teórica de nossa tese, a visão
marxiana do trabalho apontaria também no sentido da negativa. A divisão do trabalho estaria
imbricada na divisão do conhecimento. A única explicação plausível para que professores
aceitem ministrar um número tão grande de diferentes disciplinas somente passaria por
questões de sobrevivência no interior da Instituição, que, em diferentes fases, vem diminuindo
o número de aulas a serem ministradas por dia.
A redução obriga cada professor a abraçar tão ampla variedade de matérias se quiser
manter, minimamente, seu nível de remuneração. Tal problema evidencia-se na fala do
Professor 1 quando afirma em sua entrevista que: ‘A instituição possui excelentes profissionais
comprometidos com a instituição. Um dos grandes problemas é que há uma rotatividade de
disciplinas que comprometem a qualidade. Quando você realiza uma pesquisa sobre
determinada disciplina e acredita que no próximo ano ela estará incorporada ao curso, a
grade muda, o que acaba em frustração.’ (Grifo Nosso).
Por fim, devemos destacar ainda, neste início de nossa análise dos dados, que a grande
experiência da maior parte dos docentes entrevistados não garante sua permanência na
Instituição, indicando um alto índice de sua rotatividade, que impediria a formação de uma
espécie de perfil do curso de Licenciatura em Pedagogia.
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Vale salientar que durante a análise realizada por nós dos dados coligidos, somente um
dos professores entrevistados ainda pertencia à Instituição após sua venda para o Grupo
Anhanguera.
Deste primeiro movimento de análise de nossos dados empíricos evidencia-se, portanto,
a formação adequada do corpo docente para o curso de Pedagogia e a impossibilidade de grande
parte deles participar da construção do programa a ser cumprido, dia-a-dia, na medida em que
ministram um amplo leque de matérias que, como vimos, pode representar um dos porquês da
má formação discente. E ainda mais. Os programas não poderiam ser construídos dia-a-dia
(como vemos no anexo 9). Deveriam ser definidos no início de cada período letivo e
desenvolvidos de acordo com o aproveitamento dos alunos; o que fica impossibilitado perante o
modelo de gestão do conhecimento proposto pela Universidade. Tais constatações nos serão
úteis para que possamos ratificar ou não nossas hipóteses de trabalho acerca do paradigma do
consenso e da organização fordista do trabalho didático dos professores.
Passemos ao segundo bloco de questões para que possamos avançar um pouco mais
nossas conclusões ainda que parciais. Neste conjunto de questões que diz respeito à visão de
cada professor acerca de sua experiência específica como docente da Instituição, começamos
por solicitar-lhes suas impressões gerais acerca das classes para as quais ministram suas aulas,
no que concerne ao número de alunos por classe, aspectos positivos e negativos que permeiam
as relações professor/aluno, ganho de aprendizado no decorrer do curso, etc.
De maneira geral, os docentes entrevistados reconhecem um ganho de aprendizagem
por parte dos discentes. Através de suas falas temos a apresentação de um horizonte promissor,
que, lamentavelmente, não tem correspondido aos índices de avaliação obtidos pela Instituição
nos processos de verificação da qualidade propostos pelo Governo Federal.
Tomemos algumas falas para que possamos alicerçar esta nossa afirmação.
Professor 1: ‘O primeiro ano marte (campus) tem em torno de 90 alunos... Modéstia a
parte, acredito que os alunos apresentam um aprendizado aceitável sim. Os alunos são
responsáveis pelo pagamento da universidade, a grande maioria leva a sério, porque sabem o
quanto é difícil pagar pela universidade ainda que seja um valor razoável.’(Grifo nosso);
Professor 2: ‘Tal cenário, com certeza, conferirá uma aprendizagem significativa à
maioria dos alunos dos referidos cursos/disciplinas, fato que, em minha opinião, é inerente ao
bom planejamento das disciplinas, particularmente no que tange o planejamento da disciplina
“avaliação da aprendizagem”, ficando a desejar o relativo à disciplina Didática.’ (Grifo
Nosso);
Professor 3: ‘...há classes superlotadas, sem espaço ou condição para trabalhos em
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equipes...Muitos realmente saem diferentes do que quando entram, mas ainda precisarão
voltar a estudar muito para se adequarem ao mercado de trabalho.’ (Grifo Nosso);
Professor 4: ‘...meus esforços se concentram em tentar um mágico equilíbrio entre o
que o currículo exige, estimulando com atividades valorizadoras do registro de leituras de obras
de autores instigantes, bem como de clássicos, em contínuo tino do aprender a argumentar.
Neste sentido, nem sempre o ganho esperado era satisfatório, flexibilizando a avaliação para
uma média de ganhos obtidos em relação ao nível de responsabilidade e pontualidade em
realizar as tarefas.’( Grifo Nosso);
Professor 5: ‘Lecionei no curso COPED – Complementação Pedagógica e na
Graduação. As aulas do COPED tinham em média 100 alunos com Diferentes formações
...Mesmo com as dificuldades descritas, acredito que alguns alunos tiveram uma boa
aprendizagem ao final do curso (aprovação em concursos públicos, exercício em cargos
técnicos etc).’(Grifo Nosso);
Professor 6: ‘ ‘Depende da sala e do ano, do número de alunos , de 20 até 90. Ganho
aceitável, considero pela vivência, formação e “feed back” avaliativo.’ (Grifo Nosso);
Professor 7: ‘As turmas de Pedagogia eram superlotadas, com mais de 50
alunos...Acredito que há um ganho aceitável de aprendizado quando há interesse e disposição
por parte do aluno em adquirir conhecimento, pesquisar, compartilhar experiências,
considerando que a Universidade pode e deve ser o centro de novos modos de pensar e elaborar
o conhecimento e a vivência no “coletivo”...’ (Grifo Nosso);
professor 8: ‘A quantidade de alunos por sala é bastante aceitável, não por interesse da
instituição em manter aceitável esse número, mas por conta da evasão. Imagino que,
inevitavelmente, há alguma aquisição de informações por parte dos alunos e alguns deles
conseguem mesmo se destacar. Mas no geral, a deficiência do processo seletivo, aliada à
necessidade de captar alunos, faz com que muitos deles não passem de analfabetos funcionais.’
(Grifo Nosso);
Professor 9: ‘Como docente da Instituição (alunos por sala: de 60 a 110, média de 70
aproximadamente,; na Pedagogia sempre um número maior que nas licenciaturas)...sim,
aceitável, porém poderia ser muito melhor, se o professor pudesse trabalhar mais o seu aluno,
com número menor de alunos por sala, avaliando de forma contínua, reelaborando suas aulas
a partir destas avaliações,...com menos pressão e exigências que não contribuem para com o
aprendizado.’(Grifo Nosso);
Professor 10: ‘Eu tinha uma sala de Matemática de primeiro ano, no campus Morumbi I,
que tinha na lista de chamada algo em torno de 125 alunos. Uma turma de primeiro ano de
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pedagogia, no mesmo campus, que tinha turmas A e B, com 100 alunos cada turma...Sobre o
ganho de conhecimento dos alunos no decorrer do curso, eu acho que eles têm sim esse ganho,
mas não o suficiente para serem profissionais em suas áreas...’(Grifo Nosso);
Professor 11: ‘A média de alunos por sala era de 80. O número de alunos na sala de aula
inviabilizava um acompanhamento sistemático da trajetória deles.’(Grifo Nosso).
Vemos que, invariavelmente, os professores apresentam como um dos problemas a ser
enfrentado em seu cotidiano, o número extremamente grande de alunos por classe, o que
inviabilizaria seu atendimento mais próximo para cada um dos discentes. É importante
salientar, na fala do Professor 2, sua reclamação acerca da diferença entre os planejamentos das
duas matérias que ministra; o que evidenciaria sua impossibilidade em opinar acerca de todos
os planejamentos das diferentes matérias que ministra (começa a delinear-se o controle fordista
sobre o seu cotidiano em sala de aula).
A gênese deste processo de controle aparece também na fala do Professor 9 que reclama
um pouco mais de espaço para uma atuação mais próxima ao aluno, através da possibilidade de
uma avaliação continuada que vai de encontro ao controle que viemos delineando no corpo de
nossa tese. O controle diário do fazer docente e a necessidade do cumprimento do programa
aula-a-aula como previsto na espécie de ‘esteira fordista’ proposta pela instituição, o impediria
de ajustar-se ao desempenho cotidiano de seus alunos, fazendo as correções de rumo
necessárias a um melhor aproveitamento do que lhes é ensinado (como fica evidente na fala do
Professor de número 11). Quanto ao aproveitamento por parte do aluno da totalidade do curso,
vemos que a quase totalidade dos professores reconhece um ganho; porém, não um ganho
efetivo frente às exigências necessárias para o pleno exercício de suas funções como um
profissional da educação.
A defasagem entre o Real e o desejável aproveitamento estaria vinculada, segundo
podemos reconhecer por enquanto, à uma impossibilidade por parte dos professores de
oferecerem um atendimento mais individualizado a cada aluno, devido à grande quantidade de
alunos por classe. Esse quadro de desencontros ainda seria acrescido do agravante de que a
parca exigência representada pelos exames de acesso à Universidade permitir o ingresso de um
alunado com péssima formação pregressa, e, portanto, necessitado de um atendimento mais
individualizado. Tal atendimento somente seria viável para um professor de tempo integral e
não para aquele que recebe por aula dada.
Devemos salientar ainda que, quando o MEC passou a exigir da Universidade um
contingente de professores em tempo integral, esse tempo foi locado no atendimento das
necessidades burocráticas do curso e no atendimento a alunos em assuntos que deveriam
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pertencer à esfera de atuação das secretarias, não para o atendimento de suas necessidades de
aprendizagem.
Essas constatações se mostram mais constrangedoras para nós educadores quando
podemos verificar, em nosso dia-a-dia na Instituição, que boa parte das alunas nos últimos
meses de seu curso já estão trabalhando na área de educação, principalmente, em pequenas
escolas da periferia da cidade.
Em suma, a insuficiência evidenciada pelos sistemas de avaliação governamental e
reconhecida, em parte, pelos professores, estaria ligada, talvez, ao parco conhecimento prévio
do alunado, resultante, entre outras coisas, de um vestibular de ingresso que procura captar o
maior número possível de alunos, buscando viabilizar, assim, a continuidade dos serviços
ofertados pela Universidade. O controle sobre fluxo de entrada de alunos tornar-se-ia,
paulatinamente, menos exigente à medida que a procura pelos cursos oferecidos passou a entrar
em declínio. Esse declínio fica evidente, segundo alguns professores, quando descrevem suas
impressões acerca da diminuição contínua do número de alunos por sala no decorrer de suas
atuações como docentes. Em nossa análise histórica, tal declínio no nível de exigência por parte
dos gestores da educação superior privada em relação à qualidade da formação pregressa dos
ingressantes não passa de maneira despercebida pelo pensamento da autora que representa o
eixo teórico de nossa argumentação.
Durham afirma, como vimos, que desde 2003 mergulhamos numa era de incertezas. Tal
cenário, como sabemos, surge devido, entre outros fatores, ao aumento descontrolado do
número de Instituições Superiores de Ensino Superior que passam a surgir a partir da penúltima
fase de sua periodização para disputar por alunos e pelo dinheiro fácil e certo representado
pelos Programas de Inclusão de um maior número de jovens aos bancos universitários
garantidos por verbas do Governo Federal. O mergulho numa espécie de vácuo de controle por
parte dos órgãos a quem competiria garantir níveis mínimos de qualidade dos cursos oferecidos
permite o ingresso e a ‘formação’ de um contingente de profissionais totalmente desabilitados
para exercer as profissões às quais seus diplomas os habilitariam. Esse fato evidencia-se no
resultado auferido por seus alunos nos exames de verificação de aprendizagem aplicados pelo
Governo Federal a quem competiria fiscalizar e garantir a excelência dos cursos superiores,
como ratificam os dados apresentados no corpo desta tese.
Numa segunda questão: ‘Comente o que você acha sobre a qualidade dos cursos
oferecidos’, buscamos colher as impressões docentes acerca da qualidade dos cursos oferecidos
pela Instituição. Vejamos agora, analisando a fala de nossos entrevistados, se este
aproveitamento, que deixa a desejar, está ligado, segundo eles, à qualidade do curso oferecido
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ou a outro conjunto de fatores. Ao serem perguntados acerca da qualidade dos cursos oferecidos
constatamos as seguintes afirmações.
Professor 1: ‘Um dos grandes problemas é que há uma rotatividade de disciplinas que
comprometem a qualidade. Quando você realiza uma pesquisa sobre determinada disciplina e
acredita que no próximo ano ela estará incorporada ao curso, a grade muda, o que acaba em
frustração.’(Grifo nosso);
Professor 2: ‘...deixa muito a desejar devido uma série de variáveis intervenientes no
campo da administração organizacional e da gestão educacional.’ (Grifo Nosso);
Professor 3: ‘A preocupação é com o lucro e não com a qualidade.’;
Professor 4: Há um grande distanciamento da práxis educativa.’;
Professor 5: ‘...a faculdade não tinha interesse em garantir um ensino de qualidade...’;
Professor 6: ‘...muitos coordenadores, estão com seu tempo também “tomado” pela
parte administrativa.’ (Grifo Nosso);
Professor 7: ‘...pode-se dizer que o seu crescimento decorre do fato de privilegiar a
quantidade e não a qualidade do ensino oferecido.’ (Grifo Nosso);
Professor 8: A maioria dos conteúdos é abordada através de livros introdutórios...o
esforço em “nivelar por baixo” é, para dizer o mínimo, criminoso.’ (Grifo Nosso);
Professor 9: ‘Entendo que há compromisso dos professores e que estes tentam fazer o
melhor possível...’ (Grifo Nosso);
Professor 10: ‘Acho que existe, por parte dos professores, um esforço para que o aluno
tenha um curso de qualidade...O professor não é motivado pela instituição em prossegui seus
estudos...’(Grifo Nosso);
Professor 11: ‘Não tenho condições de avaliar a qualidade dos cursos.’
Em sua esmagadora maioria, as impressões não são boas. A qualidade do curso estaria
comprometida, segundo eles, novamente, pela má formação pregressa dos discentes e pelo
desinteresse por parte da Instituição em valorizar o professor, oferecendo-lhe condições de
aperfeiçoamento, incentivando-o à continuidade de seus estudos pós-graduados, participação
em simpósios e congressos, etc. No que diz respeito ao primeiro senão, como vimos em nossa
análise do desenvolvimento do ensino superior no Brasil, principalmente nos últimos tempos, a
questão da má formação discente pode ser em parte contornada.
Isso fica evidente a partir dos casos narrados no anexo 10, no qual o pró-reitor de
graduação da Unifesp afirma que ‘Os cotistas parecem estar mais preparados para as
adversidades e têm condições de melhorar rapidamente’. Assim, a partir de um trabalho maciço
nos primeiros anos da graduação, a deficiência na formação pregressa pode ser extinta ou
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minimizada a partir de cursos que visem equalizar o nível de formação de todos os discentes.
Tal horizonte promissor fica tolhido pela maneira de gerenciar o conhecimento, sua
transmissão e construção, a partir de um controle externo exercido pela Instituição como
afirma, por exemplo, o Professor 1, ao apontar a ‘rotatividade de disciplinas’ como um dos
fatores que prejudicam o bom desenvolvimento do curso. Pensando marxianamente, e levando
em conta nossa concepção particular acerca do fazer cotidiano do professor, devemos salientar
que, para que este possa fazer recortes amplos e bem organizados, para recuperar, em parte, a
totalidade perdida pela divisão do trabalho e sua correspondente divisão do conhecimento,
devem dominar muito bem o conteúdo a ser ministrado, o que se mostra difícil, senão
impossível, ministrando um número expressivo de diferentes disciplinas a cada semestre (fato
que vimos ser real, a partir da resposta dada à questão da primeira parte de nosso questionário).
Já o Professor de número 2, começa a apontar na direção do gerenciamento proposto
pela Instituição como um dos principais empecilhos ao desenvolvimento do aprendizado do
aluno. Veremos, mais adiante, de que maneira este controle é sentido pelos outros professores,
também como um entrave ao desenvolvimento pleno de seu mister.
O controle também começa a delinear-se a partir da fala do professor de número 6 ao
afirmar que a maior parte do tempo disponível dos coordenadores de curso é consumido com
problemas administrativos, que, como veremos, estarão vinculados aos sistemas de controle
fordista proposto pela Instituição, contrariando frontalmente o paradigma do consenso.
Tais procedimentos, como afirmam alguns professores, findam por desmotivar os
educadores durante seu embate cotidiano com as limitações impostas pels sistemas de controle
impostos pela Instituição.
Continuando a análise da fala dos docentes, podemos notar que, apesar de reconhecerem
o esforço coletivo dos professores em oferecer o melhor curso possível, salientam, também, a
sua impotência perante o total desinteresse por parte da Instituição em promover uma estrutura
subjacente que garanta o êxito dessa empreitada. Isso nos leva, como veremos a seguir, à
questão do controle pretendido pela Instituição sobre o trabalho docente, na medida em que
busca culpar professores e alunos pelo fracasso de sua obrigação em formar profissionais
competentes para exercerem o seu futuro papel na sociedade.
Vejamos agora, então, o surgimento, na fala dos professores, da questão do controle
fordista e da negação do paradigma do consenso, cerne de nossa discussão.
No que diz respeito ao controle exercido sobre o trabalho docente pelo Planejamento
Institucional das matérias a serem ministradas (esteira), cerne de nossa pesquisa acerca do
abandono do paradigma do consenso por aparte da Instituição e de sua opção por um controle
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de características fordista/taylorista, as falas são unânimes em reconhecer o seu aspecto nefasto
sobre o fazer cotidiano do professor. Tomemos a fala, novamente, de um de nossos principais
atores, com relação à questão 3 da segunda parte de nossa pesquisa.
Ao serem perguntados sobre o ‘Planejamento Institucional’, de modelo fordista,
proposto pela Instituição, obtivemos os seguintes posicionamentos.
Professor 1: ‘Não. Porque não são todos os professores que cumprem o que foi
planejado.’ (Grifo Nosso);
Professor 3: ‘Não acho satisfatório, muito pelo contrário, acho o fim do mundo receber
os textos escolhidos sem a minha interferência...existem os professores que são “tutores” que já
vêm com o planejamento pronto, e também. Como os professores lecionam várias disciplinas,
não dá tempo de participar de várias reuniões que acontecem ao mesmo tempo.’ (Grifo Nosso);
Professor 4: ‘Este tipo de planejamento institucional é superficial e alheio ao perfil do
curso de Pedagogia, que exige um constante repensar das relações entre as políticas
educacionais, culturais do pais.’ (Grifo Nosso);
Professor 5: ‘Na graduação os professores...tinham que optar por participar do
planejamento de uma só disciplina, pois o horário era comum a todas.’ (Grifo Nosso);
Professor 8: ‘...o esforço em “nivelar por baixo” é, para dizer o mínimo,
criminoso’;(Grifo Nosso);
Professor 9: ‘Às vezes não, já existe o “monopólio” dos conteúdos, textos, etc, por
parte de ALGUNS professores e a outros só cabe CUMPRIR o que for estabelecido pelos
primeiros...’ (Grifo Nosso);
Professor 10: ‘...especificar o que será dado aula-a-aula enrijece o ensino.’ (Grifo
Nosso);
Professor 11: ‘A impossibilidade da relação entre o docente

e o aluno ser

contemplada no desenvolvimento da disciplina.’ (Grifo Nosso).
Já começamos a vislumbrar um afastamento contínuo, reconhecido pelos professores,
da possibilidade do consenso, devido à uma gestão autocrática do conhecimento que retira da
mão do docente as decisões sobre como conduzir a construção do conhecimento por parte de
seus alunos, realizando, ele próprio, o recorte e a organização necessários ao melhor
aproveitamento do curso pelo corpo discente. Afirmações tais como: ‘...O professor tem que se
“anular” e aceitar o conteúdo que lhe é jogado.’; ...Este planejamento simplifica o processo
pedagógico a uma precária e incipiente transmissão de conteúdos mínimos e rasos...’; ‘...A
maioria dos conteúdos é abordada através de livros introdutórios...o esforço em “nivelar por
baixo” é, para dizer o mínimo, criminoso.’; ‘...existe o “monopólio” dos conteúdos, textos, etc,
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por parte de ALGUNS professores e a outros só cabe CUMPRIR o que for estabelecido...,’;
‘...em minha opinião, especificar o que será dado aula-a-aula enrijece o ensino...Mas essa é a
única maneira que a instituição enxerga para que exista uma uniformidade das disciplinas em
todos os campi e, para forçar essa unidade, ela usa a prova AC.’; e as que citamos logo acima,
mostram um horizonte de impossibilidade do diálogo e do consenso como meios de superar os
entraves a serem enfrentados pela comunidade acadêmica como um todo.
Começa, assim, a se delinear aqui o modelo fordista que descrevemos em momentos
anteriores desta tese, modelo que buscamos criticar por apresentar-se como totalmente
contrário à gestão democrática do conhecimento que tomamos como meta a ser atingida por
qualquer Instituição de excelência que se digne a alcunhar-se com o nome de Universidade.
Como afirma Lazzareschi, em seu texto já citado de sociologia do trabalho, tal modelo
de gestão das relações de trabalho finda por fermentar um ambiente de trabalho propício a gerar
uma espécie de insatisfação coletiva por parte dos envolvidos no ‘processo de produção’.
Segundo a autora:
Se retornarmos os princípios do taylorismo/fordismo, ficará evidente que
essas formas de organização do processo de trabalho não motivam e não
podem propiciar satisfação dos trabalhadores com o trabalho porque:
1) O estilo de supervisão é autoritário, retirando dos trabalhadores o controle
sobre a realização de seu próprio trabalho e sobre o ambiente de trabalho;
2) Quanto ao interesse intrínseco da função, sabemos que as tarefas são tão
simplificadas, repetitivas e específicas que o trabalhador perde a noção da
totalidade do processo de trabalho e não mais consegue atribuir um
significado ao seu próprio trabalho por não conseguir identificar no produto
final – bens ou serviços – a sua contribuição;
3) A importância dos grupos informais já foi demonstrada por Elton Mayo.
Ressalta-se, no entanto, que taylorismo/fordismo eliminaram as equipes de
trabalho e individualizaram os postos de trabalho, dificultando as relações
entre trabalhadores que ocupam postos de trabalho diferentes, enfrentam
dificuldades diferentes, recebem salários diferentes e que, por isso, têm
interesses e perspectivas diferentes. A coesão do grupo só poderá se dar com
fundamento na insatisfação de todos com as condições de trabalho e,
portanto, contra a empresa e/ou organização;...
6 e 7) ... trabalhadores...não são chamados a participar do processo de tomada
de decisão e sabemos também que o fator salário, por mais importante que
seja, não determina a satisfação e muito menos a motivação.’ (Lazzareschi:
2008: 58) (Grifo Nosso).

A partir das falas supracitadas, vemos que realmente o que sobra no que diz respeito a
resquícios de coesão se apresenta, com afirma a autora, a partir de um ‘fundamento na
insatisfação de todos com as condições de trabalho’, fato evidente no nosso grupo de
entrevistados onde só o Professor de número 1 parece estar confortável no interior do tipo de
gestão adotado pela Universidade, fato que iremos analisar de maneira mais detida um pouco
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a frente. Avancemos um pouco mais a análise da fala dos professores para que possamos
circunscrever o caráter nefasto desta tentativa de controle sobre o seu fazer cotidiano.
Ao serem arguidos acerca do caráter satisfatório ou não do modelo de controle sobre
seu trabalho cotidiano, criticado quase que unanimemente por eles na questão anterior, o
resultado final referente ao aproveitamento dos alunos não poderia ser outro, como vimos
constatando até aqui. Em sua totalidade, os entrevistados acusam o engessamento do conteúdo
proposto pela Instituição como um dos aspectos determinantes para o mau desempenho dos
discentes com relação ao aproveitamento dos conteúdos ministrados em sala de aula.
Ao perderem a possibilidade do ‘recorte’, ligando-o à visão particular de cada docente
sobre as possibilidades vislumbradas por ele dos caminhos plausíveis a serem trilhados para um
verdadeiro aproveitamento por parte dos alunos dos conteúdos ministrados, resta aos
professores estabelecerem uma rotina, a ser cumprida em todos os campi, com a única
finalidade de atravessar o programa pré-estabelecido para livrar-se do problema de ter seu
trabalho julgado insuficiente na avaliação, tornada universal, como o controle final exercido
pela Instituição sobre o seu fazer particular.
Tal sistema de controle termina por impossibilitar a realização efetiva do processo de
ensino/aprendizagem por mutilar o trabalho docente em suas características fundamentais
como construtor de linhas de sentido que permitam ao discente uma elaboração efetiva de seu
conhecimento, ou, como afirmam os professores.
Professor 1: ‘No início do ano as ementas e os planejamentos são disponibilizados aos
professores, dessa maneira reúno os textos e monto uma apostila para facilitar a vida dos
alunos.’(Grifo Nosso);
Professor 3: ‘Planejo aula por aula, como não conheço o conteúdo, pois cada ano me
“jogam” disciplinas diferentes, sou “dadora” de aula.’(Grifo Nosso);
Professor 7: ‘...considero as peculiaridades de cada turma e o seu nível de aprendizado,
realizando os ajustes necessários durante o processo educacional...’(Grifo Nosso);
Professor 8: ‘Como o conteúdo apresenta-se “fechado”, não há qualquer possibilidade
do professor inovar muito...Desnecessário discutir a insanidade de tal lógica, que busca,
padronizar o ensino da instituição, como se fossem hambúrgueres.’ (Grifo Nosso):
Professor 9: ‘Minhas aulas eram planejadas de acordo com o PLANEJAMENTO A
SER SEGUIDO, pois sempre tive o receio de que, modificando o plano, prejudicasse o aluno
quando das provas ACs (horríveis!)...não era possível fugir muito do pré-estabelecido.’ (Grifo
Nosso);
Professor 10: ‘No meu planejamento particular a prioridade era o que estava no
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conteúdo a ser seguido e, se tivesse tempo, eu colocava tópicos que julgava importantes.’
(Grifo Nosso);
Professor 11: ‘...meu trabalho de planejamento se limitava em segui o programa.’(Grifo
Nosso).
Vemos que as tentativas de compatibilizar a relação particular com cada classe e o
planejamento geral proposto pela Instituição variam muito de professor para professor. Isso
evidencia entre outras coisas a falta de diálogo entre os pares. Não há uma busca coletiva para
os problemas a serem enfrentados. Temos professores que capitulam perante o horizonte de
controle que lhe é proposto, como os de número 8, 9 e 11; outros que buscam alternativas para
compensar a insanidade do modelo proposto como os de número 3 e 7, até aqueles que nem
sequer parecem conceber como um problema o controle exercido sobre seu trabalho, como se
evidencia nas respostas do Professor de número 1 (visão que pretendemos discutir mais adiante
quando focarmos a questão da alienação).
Vejamos agora de que maneira os docentes tentam contornar os efeitos negativos do
controle externo imposto pela Universidade a partir de seu planejamento particular, visando às
idiossincrasias de cada campus, de cada classe e, ao fim e ao cabo, de cada aluno. As falas dos
professores apontam para duas direções distintas, uma na tentativa de compatibilizar o controle
exercido pela mantenedora e as reais necessidades apresentadas pelo corpo discente, chegando
inclusive a afirmar a possibilidade real de confecção de apostilas a partir dos textos escolhidos
como norteadores do trabalho docente (como já citamos anteriormente) e, outra, capitulando
frente ao controle exercido pela Instituição.
Como já citamos, posicionamentos do tipo: ‘Seguindo o planejamento anual construído
pelos vários professores das disciplinas que leciono, planejo e operacionalizo os conteúdos
programáticos ...a partir dos conhecimentos prévios dos meus alunos.’; ‘...reúno os textos e
monto apostila para facilitar a vida dos alunos.’ (Grifo Nosso), ‘Trabalhava com textos
complementares...pois muitas vezes a bibliografia constante no plano não estava muito
adequada à disciplina.’(Grifo Nosso), ‘...as aulas devem ser seguidas de acordo com o
conteúdo e levando em consideração a dinâmica da sala’. (Grifo Nosso), ‘...considero as
peculiaridades de cada turma e o nível de aprendizado...’.
Nota-se nas falas deste primeiro grupo, uma tentativa de contornar o engessamento dos
conteúdos a serem ministrados, a partir do planejamento dia-a-dia das aulas e do controle do
cumprimento à risca deste norte pré-determinado ligado à elaboração das provas AC(s) de
caráter universal, isto é, aplicada em todos os campi da Universidade, e as necessidades
particulares de cada classe.
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Num outro grupo, professores optam por abandonar totalmente sua autonomia,
capitulando frente ao controle exercido pela Instituição.
Como citamos acima:‘Planejo aula por aula...pois me “jogam” disciplinas diferentes,
sou “dadora” de aula.’, ‘Como o conteúdo apresenta-se “fechado”, não há qualquer
possibilidade do professor inovar muito.’, ‘Minhas aulas eram planejadas de acordo com o
PLANEJAMENTO A SER SEGUIDO, pois sempre tive receio de que, modificando o plano,
prejudicasse o aluno quando das provas ACs (horríveis!).’ (Grifo Nosso), ‘Eu tentava
contemplar todo o conteúdo a ser lecionado naquele semestre, pois a prova AC força o
professor a terminar o conteúdo...’(Grifo Nosso), ‘Na época que atuei..limitava em seguir o,
programa.’
Tal dicotomia frente a como reagir ao controle exercido pela Instituição desemboca
numa mesma preocupação com o cercear de liberdade exercido sobre a avaliação dos conteúdos
ministrados pelo professor, controle imposto de maneira autoritária pelo gestor da
Universidade.
Em suas falas, vemos que o vigiar exercido sobre seu trabalho exige do professor um
cumprimento estrito do conteúdo presente no planejamento aula a aula, pois, o conteúdo da AC
(avaliação da coordenação) escapa à sua possibilidade de controle. É justamente a partir desse
engessar, dos itens que devem ser contemplados no processo avaliativo, que a Universidade
apresenta-se como contrária ao paradigma do consenso, como o proposto, entre outros, por
Rawls, que vimos nos capítulos anteriores; paradigma que representaria uma das poucas
possibilidades de superação de sua crise interna.
Ao responderem às duas próximas questões: ‘5) De que maneira este norte proposto pela
instituição influencia seu trabalho cotidiano, nas diversas classes dos diversos campi em
que você ministra as mesmas aulas? e 6) Descreva o processo avaliativo proposto pela
instituição e sua relação com o currículo pré-estabelecido?’, quase a totalidade (com duas
únicas exceções) aponta para problemas ligados a este controle sobre o processo avaliativo que
deveria ser parte de decisões particulares de cada professor frente às diferentes realidades
enfrentadas por ele em sala de aula, a partir das denominadas ‘provas oficiais’, que como vimos
não são previamente conhecidas do professor para impedir que ele não cumpra o programa
estabelecido dia-a-dia, aula-a-aula.
Falas como: ‘Tenho a convicção de que os alunos devem estudar para aprender... mas
existe um problema muito sério: eles são condicionados à nota.’, ‘Trazia sempre uma
preocupação excessiva com o aspecto quantitativo do conteúdo...dificultando sobretudo na
inserção de vivencias pedagógicas, tais como oficinas, workshops...’, ‘O modelo de avaliação
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era tradicional, havia uma preocupação muito grande com aspectos burocráticos (vários
modelos, datas de entrega rígidas, etc).’, ‘Se o professor é responsável para ministrar aulas
porque não elabora uma prova efetiva, para seus alunos, conforme o planejamento exigido,
incoerências...’, ‘...há deficiências em sua elaboração e execução, dificultando o processo
educacional...’, ‘O professor não tem liberdade para avaliar...Todo se resume às Avaliações
oficiais da instituição (as ACs).’, ‘É absurdamente impessoal.’, ‘...tentamos (os professores)
nos comunicar no decorrer do semestre e combinarmos quais tópicos vamos privilegiar e
enviar as provas para os colegas para que não haja “surpresas” nas avaliações.’(Grifo
Nosso), ‘Trouxe-me a exclusão total do trabalho intelectual que cabia ao docente.’: indicam que
o controle exercido pela Instituição tende a impossibilitar o exercício pleno da docência
superior, levando ao quadro de falência de seu objetivo principal que é o de dar uma formação
plena ao aluno na intenção de integrá-lo à sociedade como um profissional capaz de exercer, na
sociedade em que atua, um papel efetivamente transformador.
Devemos salientar, no entanto, uma das respostas que nos deixou demasiadamente
perplexos, como já ressaltamos nos movimentos anteriores de nossa análise. Um dos
professores, frente a este controle ilógico sobre seu fazer cotidiano, ainda culpa seus pares pela
falência dos resultados. Ao afirmar que:
Professor 1:‘Uma grande dificuldade é que alguns professores não honram o conteúdo a
ser solicitado nas avaliações, imputam no sistema da universidade um conteúdo diferente do
pré-estabelecido, comprometendo o aluno e professor que ministra a disciplina e não sabe
explicar para seus alunos porque determinado conteúdo ainda não trabalhado foi cobrado na
avaliação.’, o professor não se refere a insanidade do processo avaliativo e ainda passa a culpar
seus pares pelo seu fracasso.
Tal restrição ao livre trabalho intelectual docente resulta, como podemos ver a partir das
respostas dadas às questões de número cinco e seis (supracitadas) desta segunda parte da
entrevista, ou numa impossibilidade de viabilizar uma adequação entre os conteúdos a serem
ministrados e os reais interesses apresentados por parte dos discentes, ou numa tentativa de
reação, buscando ampliar as possibilidades didáticas pela inserção no trabalho cotidiano de
palestras, seminários e outras tantas alternativas de enfretamento da teoria a ser trabalhada pelo
norte imposto pela Instituição.
Podemos verificar ainda com relação à sexta questão, que fecha esta segunda parte da
entrevista, que o grau de compreensão, por parte dos docentes, da intima relação entre o
currículo pré-estabelecido e o controle sobre o sistema avaliativo proposto pela Universidade
representa um entrave ao livre exercício de sua profissão. Isto é, permite ao entrevistado nos
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indicar de que maneira esta relação é percebida ou não como um entrave para a efetiva
realização de seu trabalho docente, na medida em que o processo avaliativo não pode ser
considerado como questão de somenos nas relações de ensino/aprendizagem. Novamente a
análise das respostas não nos permite duvidar que o controle autoritário da ‘velocidade da
esteira’, representado pelo planejamento dia a dia, se efetiva pelo estabelecimento de um
cercear estrito da liberdade de avaliação por parte dos professores, como podemos reconhecer
nas diferentes falas de alguns docentes.
Professor 1: ‘Uma grande dificuldade é que alguns professores não honram o conteúdo
a ser solicitado nas avaliações, imputam no sistema da universidade um conteúdo diferente do
pré-estabelecido, comprometendo o aluno e professor que ministra a disciplina e não sabe
explicar para seus alunos, porque determinado conteúdo ainda não trabalhado foi cobrado na
avaliação.’(Grifo Nosso);
Professor 3: ‘Não dá para chamar de processo avaliativo...estou chegando à conclusão
de que meu tempo de professora já está chegando ao fim.’ (Grifo Nosso);
Professor 4: ‘Os aspectos relativos ao pensamento crítico do educando nenhum
significado tinham nesta avaliação.’;
Professor 5: ‘O modelo de avaliação era tradicional, havia uma preocupação muito
grande com aspectos burocráticoa...Dentre os vários modelos elaboradso pelos professores, o
Coordenador Pedagógico escolhia um que seria aplicado em todos os campi. Às vezes, não
havia muito critério e cuidado nessa seleção, pois muitas provas a serem aplicadas vinham com
erros gramaticais e com conteúdos que não constavam do planejamento.’ (Grifo Nosso);
Professor 6: ‘...como a parte administrativa é mais importante do que a pedagógica, o
número de provas exigidas para ser escolhida uma avaliação que nunca é sua, sempre o mesmo
“cartel” de professores, faz que o “copie e cole” seja efetuado por muitos professores.’(Grifo
Nosso);
Professor 8: ‘O professor não tem liberdade para avaliar o aluno...’;
Professor 9: ‘É absurdamente impessoal. Trata professores e alunos como máquinas...’
(Grifo Nosso);
Professor 10: ‘’No planejamento, que ocorre no início do semestre, tentamos trocar
endereços eletrônicos e/ou telefones para tentarmos nos comunicar no decorrer do semestre e
combinarmos quais tópicos vamos privilegiar e enviar as provas para os colegas para que não
haja “surpresas” nas avaliações.’(Grifo Nosso);
Professor 11: ‘...a avaliação era definida pela instituição.’
As respostas não deixam dúvidas sobre o descontentamento dos docentes perante este
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controle acirrado sobre o seu processo avaliativo. Resta-nos, no entanto, salientar a fala do
Professor de número 10, que indica uma tentativa de reação dos professores perante o excessivo
controle realizado sobre seu processo avaliativo, e a fala do Professor 1 que culpa seus pares
pela falência deste absurdo controle exercido pela Instituição.
As visíveis falhas no controle chegam a apresentar-se, para alguns professores, como
culpa dos próprios docentes, por não cumprirem de maneira rígida os conteúdos impostos pela
Universidade, como vimos nas duas exceções supracitadas.
O nível de alienação de certos professores, como vimos, chega ao ponto de
contabilizarem as falhas deste sistema de controle às vítimas do próprio sistema. Professores
passam a culpar seus próprios pares pelas possíveis falhas, não se reconhecendo, como eles,
vítimas de um processo de controle sobre seu fazer diário que escapa à aceitação de qualquer
manual básico de pedagogia.
Necessitamos aqui estabelecer os liames teóricos que nos permitam falar em ‘níveis de
alienação’. Como sabemos, o conceito de alienação proposto por Marx não comporta
gradações.
Se nos reportarmos aos Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, colheremos ali
uma primeira relação entre as leis da economia política e o conceito de alienação, segundo
Marx:
(...) quanto mais o trabalhador produz, menos tem de consumir; quanto mais
valores cria, mais sem valor e mais desprezível se torna; quanto mais refinado
seu produto, mais desfigurado o trabalhador; quanto mais civilizado produto,
mais desumano o trabalhador; quanto mais poderoso o trabalho, mais
impotente se torna o trabalhador; quanto mais magnífico e pleno de
inteligência o trabalho, mais o trabalhador diminui em inteligência e se torna
escravo da natureza...o trabalho é exterior ao trabalhador, ou seja, não
pertence à sua característica; portanto, ele não se afirma ao trabalho, mas
nega-se a si mesmo, não se sente bem, mas, infeliz, não desenvolve livremente
as energias física e mentais, mas esgota-se fisicamente e arruína o
espírito.(Marx: 2004: 113/114) (Grifo Nosso).

Vítima deste processo, o trabalhador não se reconhece mais nos frutos de seu trabalho;
no caso em análise, se partirmos de nossa visão de que o fazer do professor compõe-se de três
momentos (o recorte, a organização e a comunicação), ao retirarmos dele a possibilidade de
estabelecer seu recorte e sua organização particular, alijamos seu trabalho cotidiano dos
fundamentos que o definem. Tal alijar faz com que o trabalhador sinta-se estranho ao resultado
de seu trabalho. Segundo Marx:
O trabalho não produz apenas mercadorias; produz-se também a si mesmo e
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ao trabalhador como uma mercadoria, e justamente na mesma proporção com
que produz bens. Tal fato implica apenas que o objeto produzido pelo
trabalho, o seu produto, opõe-se a ele como um ser estranho, como um poder
independente do produtor. O produto do trabalho é o trabalho que se fixou
num objeto, que se transformou em coisa física, é objetivação do trabalho. A
realização do trabalho constitui simultaneamente a sua objetivação. A
realização do trabalho aparece na esfera da economia política como
desrealização do trabalhador, a objetivação como perda e servidão do objeto,
a apropriação como alienação. (Marx: 2004: 111/112).

Resta-nos salientar ainda, como afirma Lazzareschi, para compreendermos o processo
como um todo que:
A alienação do produto do trabalho é também alienação do processo de
produção...A alienação do produto e do processo de trabalho é também
alienação do trabalhador de seu ente-espécie, isto é, da humanidade como um
todo, da universalização do homem que, ao realizar sua natureza, realiza toda
a humanidade.’(Lazzareschi: 2008: 59/60).

Ou como afirma Marx:
Uma implicação imediata da alienação do homem a respeito do produto de seu
trabalho, da sua vida genérica, é a alienação do homem em relação ao homem.
Quando o homem se contrapõe a si mesmo, entra do mesmo modo em
oposição com os outros homens. O que se constata na relação do homem com
o seu trabalho, com o produto do seu trabalho e com si mesmo, constata-se
também com a relação dos homens com os outros homens, bem como com o
trabalho e com o objeto do trabalho dos outros homens. De forma geral, a
afirmação de que o homem se encontra alienado da sua vida genérica significa
que um homem está alienado dos outros, e que cada um dos outros se encontra
do mesmo modo alienado da vida humana...Portanto, na relação do trabalho
alienado, cada homem olha os outros homens segundo o padrão e a relação
em que ele próprio, como trabalhador, se depara. (Marx: 2004: 118) (Grifo
Nosso).

Tal aberração que grifamos no texto marxiano pode ser vista na materialidade de nosso
objeto de estudo a partir das afirmações do professor de número um que passa a culpar seus
pares pelo fracasso do processo injusto de controle exercido pela Instituição em análise.
Pelo que delineamos até aqui, a questão da alienação para Marx não comporta, como
afirmamos anteriormente, níveis de diferenciação de natureza nem de grau. Para que possamos
estabelecer uma gradação que permita uma análise mais refinada de nosso objeto, qual seja: a
questão do paradigma do consenso como possível via para solucionar os impasses a serem
enfrentados pela Instituição em análise, buscaremos em Robert Blauner as bases teóricas que
necessitamos. A escolha de tal autor não é arbitrária. Vamos lançar mão de seu pensamento a
partir da análise feita por Lazzareschi que vimos acompanhado até aqui.
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Vimos que a questão da alienação em Marx tem como móvel a propriedade privada dos
meios de produção aliada à divisão entre os trabalhos manual e intelectual. Para o filósofo
alemão, tal cenário transforma a força de trabalho numa mercadoria entre outras mercadorias.
Dessa forma, o conceito de alienação não comportaria uma gradação e a emancipação da
condição de alienado, por parte dos trabalhadores, somente se daria com o fim da propriedade
privada dos meios de produção.
Para tornar o conceito marxiano operacionalizável, Robert Blauner em sua obra
Alienation and Freedom, baseado em categorias construídas por Melvin Seeman, procura
analisar diferentes formas ou dimensões da alienação na intenção de poder, como afirmamos
acima, operar com o conceito. Segundo Lazzareschi:
Trata-se de uma reelaboração do conceito de modo a torná-lo
operacionalizável, isto é, de modo a permitir não só apreender as diferentes
formas ou dimensões da alienação e suas implicações sobre as atitudes e
comportamentos operários em diferentes situações de trabalho, mas também
mensurar a sua intensidade variável de acordo com aquelas diferentes
situações, isto é, de acordo com a variação do conjunto de fatores que lhe dão
origem. (Lazzareschi: 2008: 60) (Grifo Nosso).

Tal possibilidade de gradação nos permite avaliar de que maneira níveis mais ampliados
de consenso poderiam ter dirimido os conflitos internos à Instituição em estudo, à medida em
que a busca de saídas coletivas fossem perseguidas por toda comunidade acadêmica. Esse
desejo perpassa a fala da esmagadora maioria dos entrevistados. Posicionamentos como: ‘Não
concordo com o conteúdo imposto, mas não se pode mudar, pois os alunos fazem prova com
conteúdos desses textos.’; ‘Este tipo de planejamento institucional é superficial e alheio ao
perfil do curso de Pedagogia, que exige um constante repensar das relações entre as políticas
educacionais, culturais do pais.’; ‘...o planejamento definia os conteúdos programáticos sem
respeitar e considerar a realidade de cada turma e não dava autonomia ao professor.’; Há uma
tentativa de uniformização (isto gera um grande desconforto) que não existe, pois cada aluno é
um aluno e cada classe uma classe...’ ; etc indicam que uma saída via consenso apresenta-se,
para a comunidade dos professores, como uma oportunidade ímpar para superar o quadro de
mau rendimento apresentado pelos alunos nos exames de verificação de aprendizado aplicados
pelo Governo Federal, como podemos verificar pelos escores alcançados pela Universidade.
Esta condição alienada a que é submetida a comunidade acadêmica dos professores
pode, a partir dos posicionamentos de Blauner, ser de certa maneira ‘quantificada’ pois segundo
o autor a:
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Alienação é uma síndrome geral produzida por um número de diferentes
condições objetivas e estados de sentimentos subjetivos que emergem de
certas relações entre os trabalhadores e os ambientes sociotécnicos do
emprego. Existe alienação quando os trabalhadores são incapazes de controlar
seus processos imediatos de trabalho; de desenvolver um significado e função
que conectam seus empregos com toda a organização de produção; de
pertencer a comunidades industriais integradas e quando lhes falta
envolvimento com a atividade de trabalho como um modo de expressão
pessoal (Blauner: 1964: 15) (Grifo Nosso).

Ainda que não estejamos tratando de um ambiente fabril, portanto, guardadas as
necessárias singularidades, o gerenciamento proposto pela Instituição de ensino em análise
segundo modelos fordistas e tayloristas de controle da ‘produção’ do conhecimento, nos
permite que trabalhemos com tal gradação proposta por Blauner para a análise de teor de nossas
entrevistas. Assim, quando professores acusam seus pares pelo fracasso no processo de controle
imposto pela Instituição como garantidor de certa excelência no ensino, estes professores
apresentam ‘níveis’ de alienação que podem ser considerados durante a busca de um consenso
que indique certa saída para os problemas a serem enfrentados pela comunidade acadêmica
Para Lazzareschi haveria, segundo Blauner ‘pelo menos quatro fatores de carência de
poder’, seriam eles:
- a separação entre o trabalhador e a propriedade dos meios de produção e do produto;
- a incapacidade de influenciar as políticas gerais da empresa;
- a falta de controle sobre as condições de emprego;
- a falta de controle sobre os processos de produção.
Se adaptarmos tal visão à realidade de nosso objeto de estudo, poderíamos dizer que:
- o professor não pode nem avaliar-se a partir do aproveitamento de seu aluno;
- o processo de aprendizagem não ajuda a construir a proposta acadêmica do curso;
- o professor fica impedido de influenciar a proposta acadêmica, foge-lhe ao controle;
- o professor fica alienado por não saber a ligação de sua matéria com o curso.
Devemos salientar que, ao nos apoderarmos do pensamento de Robert Blauner, estamos
abrindo uma brecha em nossa tese para uma série de críticas. Para os marxistas não poderíamos
falar, como já citamos acima, em diferentes níveis de alienação, porém, como afirma
Lazzareschi: ‘De qualquer maneira, o estudo de Blauner despertou e desperta muito interesse se
não pela reelaboração do conceito de alienação pelo menos pela apresentação das condições de
trabalho que, parece, aumentam a motivação e a satisfação do trabalhador.’ (Lazzareschi: 2008:
64).
Taís níveis de motivação e satisfação é que parecem estar comprometidos, a partir da análise
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que fizemos até aqui das entrevistas realizadas para a base empírica de nossa tese.

Analisemos agora a primeira parte do último grupo de questões que visa estabelecer o
perfil das relações docente/discente no cotidiano escolar:
‘7) Sobre sua impressão do corpo discente, responda:
a) Em quantas unidades você leciona?
b) Você vê diferença entre os alunos dos diferentes campi? Comente sua resposta.
c) As matérias que você leciona estão distribuídas em quais anos do curso de Pedagogia?
d) Caso lecione matérias de diferentes anos do curso de Pedagogia, sente que o aluno, ao
término do curso, teve um aumento significativo de seu conhecimento acerca das questões
pedagógicas em geral?’
Tal grupo de questões visa, ainda, analisar se estas relações sofrem de algum desajuste
interno devido ao que vimos delineando até aqui acerca do controle exercido pela Universidade
sobre o trabalho dos professores. Procuramos, ao determinar o número de unidades nas quais
cada professor ministra suas aulas e ao perguntarmos a eles, sob seu particular ponto de vista,
acerca das possíveis diferenças que talvez existam entre os alunos dos diferentes campi,
verificar se tal sistema de controle sobre o trabalho docente não representa um empecilho à
possibilidade de consenso que findou por levar a Universidade à sua derrocada e consequente
venda para outro grupo mantenedor.
Em suma, pretendemos verificar se tal controle pode ser uma variável importante para
compreendermos o total fracasso da Instituição em oferecer uma educação de excelência,
formação que deve ser o objetivo de qualquer Universidade. Formação que não se efetivou
como podemos confirmar pelos escores alcançados por ela nos diferentes processos avaliativos
impostos pelo MEC.
Ao serem arguidos acerca do número de unidades da Instituição nas quais ministram
aulas, os professores, com exceção de um, afirmam trabalhar em mais de uma. Num segundo
momento desta primeira questão da terceira parte de nosso questionário, a quase totalidade dos
professores que trabalham em mais de um campi (8, num total de 10), veem grandes diferenças
entre os diferentes grupos discentes, e mesmo um dos que afirmam representarem os alunos um
grupo quase homogêneo, chega a reconhecer certa diferença entre os alunos do matutino e do
noturno. Falas do tipo: ‘A realidade é diferente, os alunos do campi (sic) Maria Cândida têm
poder aquisitivo inferior ao de Marte’; Vejo grande diferença sócio-econômica-cultural entre os
alunos dos vários campi...’; ‘Sim, depende muito do bairro que a unidade está localizada...’; ‘O
campus de uma região “mais nobre”, muitos vezes possuem alunos com maior nível
educacional e cultural, facilitadores do aprendizado.’; ‘Sim, são vivências diferentes, espaços
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diferentes, origens diferentes.’; reconhecem que os discentes apresentam diferentes perfis em
diferentes campi.
Buscamos ainda no interior do rol de questões a serem respondidas nesta terceira parte
de nosso questionário levantar uma estimativa acerca do número de diferentes anos do curso de
Pedagogia em que cada professor realiza seu trabalho para que pudéssemos levantar suas
impressões acerca do perfil do egresso. Com exceção de 2, os demais ministram aulas em mais
de um dos anos que compõem o curso. Tal característica do grupo de entrevistados nos permite
uma análise por parte dos professores do grau de desenvolvimento do aluno ao atravessar o
curso oferecido pela instituição.
Dos professores entrevistados, aqueles que ministraram aula em vários anos distintos do
curso, a esmagadora maioria reconhece um ganho por parte dos alunos, porém salientam que tal
ganho pode ser considerado insuficiente para o efetivo exercício da profissão para a qual a
certificação os habilita. Falas do tipo: Professor 2: ‘Um número pequeno deles apresenta um
aumento significativo de seu conhecimento.’ (Grifo Nosso); Professor 3: ‘Percebo diferença,
mas não significativa, acho que quando terminam estão prontos para começar.’ (Grifo Nosso);
Professor 6: ‘...o conhecimento ao entrar no curso é muito menor.’; Professor 7: ‘Pode-se dizer
que uma parcela apresenta mudanças significativas e positivas...’ (Grifo Nosso); Professor 8:
‘Impossível não existir qualquer melhora.’; Professor 9: ‘Sim, embora ainda entenda que
poderiam ter um ganho bem maior se as aulas fossem com número menor de alunos e
pudéssemos trabalhar com um pouco mais de liberdade com eles. A constante preocupação
com o conteúdo para a PROVA (ACs) nos deixa tolhidos.’ (Grifo Nosso).
Por fim, um segundo grupo de questões desta terceira parte de nossa entrevista:
‘8) Acerca do curso de Pedagogia, comente;
a) Quais são, em sua opinião, os diferenciais do curso. Como esses diferenciais devem
influenciar o aluno ingressante em sua formação?
b) Qual você considera o objetivo principal a ser atingido pelo formando, para que exerça
de maneira satisfatória sua profissão?
c) Você acredita que o modelo de Planejamento da Instituição em análise contempla os
pré-requisitos aventados no item a? Justifique.
d) Quais as características fundamentais, em sua opinião, que devem ser contempladas
para o exercício profissional da/o futuro pedagoga/o?’, visa analisar se os professores
reconhecem algum diferencial importante que deve ser levado em conta num curso de
Pedagogia, suas impressões acerca das características principais que o egresso deve ter para
realizar a contento as atribuições que lhes serão exigidas durante seu efetivo exercício da
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profissão e se o modelo de gestão do conhecimento proposto pela Instituição contempla os
requisitos aventados por eles para a formação de um pedagogo delineada por suas respostas aos
dois itens anteriores. Tal análise termina por ouvir os docentes acerca das características
principais que, segundo suas opiniões, devem ser parte da formação do futuro profissional da
educação.
No que tange ao modelo de Planejamento, um dos pontos centrais de nossa tese,
colhemos os seguintes posicionamentos:
Professor 1: ‘Sim. O que acontece é que devido à imprevistos algum conteúdo pode
ficar comprometido, mas de maneira geral, o modelo atende aos requisitos.’;
Professor 2: ‘Não, conforme/devido o já explicitado...’;
Professor 6: ‘Infelizmente ainda não,...a parte administrativa, acaba por roubar o
tempo do pensar pedagógico,..., tornando um funcionário “robotizado” a mercê de um sistema
sem lógica.’(Grifo Nosso);
Professor 7: ‘O que está disposto no Planejamento da Instituição TALVEZ não seja
aplicado adequadamente, é preciso reavaliar a forma e condução do processo na
prática.’(Grifo Nosso);
Professor 8: ‘Não noto qualquer diferencial...’;
Professor 9: ‘Não, pois a Instituição trabalha mais numa linha “conteudista”, embora
nós professores, em geral, tentemos trazer para a sala de aula, discussões que contemplem esta
necessidade ...’(Grifo Nosso);
Professor 10: ‘Não. A instituição buscava elencar conteúdos necessários e importantes
que poderiam trazer um desempenho satisfatório dos alunos no ENAD.’(Grifo Nosso). Com
exceção do Professor 1, sobre o qual focamos nossa discussão acerca da questão da alienação,
os demais professores criticam o controle exercido sobre seu trabalho cotidiano via
planejamento de modelo fordista. Vale salientar a resposta do Professor 10 que busca mostrar
uma vinculação entre o planejamento pré-determinado e o controle exercido pelo Governo
Federal, através de seus exames de avaliação, que busca minimizar o quadro de abandono a que
foi relegado o nível superior de educação no Brasil.
Os professores não reconhecem um diferencial importante no curso oferecido pela
Instituição e expressam sua opinião de que o perfil do egresso deveria ser, necessariamente, de
um cidadão crítico, capaz de exercer efetivamente seu trabalho, visando melhorar o nível de
formação de seus futuros discentes, como se verifica a partir de seus posicionamentos frente à
questão das características que devem ser contempladas pelo futuro pedagogo, para que este
exerça bem seu futuro papel na educação.
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O que nos surpreende, no entanto, é a quase total inexistência do reconhecimento de um
vínculo entre a má formação discente e os aspectos de controle existentes na Instituição no
desenvolvimento de suas respostas neste último bloco de questões. Apesar das respostas
anteriores apontarem para o descontentamento com tal sistema, e de até mostrar relações entre
este controle e a má formação discente nesta penúltima questão os professores passam ao largo
de tais considerações. .
Resta-nos, como última reflexão acerca de nosso banco de questões, o reconhecimento
de que as respostas, quase em sua totalidade, evasivas em relação à última pergunta, nos levam
a reconhecer que a tentativa de solução dos problemas da Instituição via consenso necessitaria
de um amplo debate com a participação de toda comunidade acadêmica, na medida em que as
repostas dos docentes a esta questão não nos permitem reconhecer uma massa crítica capaz de
enfrentar, de maneira efetiva, os aspectos autocráticos característicos de seu gestor. Um
trabalho intenso de discussão das condições de trabalho e dos contornos do tipo de
Universidade que se pretendia construir deveria ter sido o móvel primeiro de reação se tivesse
sido possível uma tentativa consensual de saída para a desestruturação que levou a
Universidade a ser vendida por seu antigo reitor.
Vemos que o caminho abraçado pela direção aponta para vias opostas às indicadas pela
teoria contratualista de Rawls. Abandonando o paradigma do consenso restou ao antigo reitor
capitular perante sua derrocada no interior do ‘mercado’ da gestão particular do ensino
superior. Por último, porém não menos importante, queremos acrescentar que o único professor
a se manter no cargo até os dias de hoje, momento em que estamos fechando as discussões de
nossa tese, é o de número 1: professor cujos posicionamentos nos levaram a discutir a questão
da alienação.
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Considerações finais
Numa espécie de reencontro entre as inquietações iniciais de nossa tese e as saídas
propostas por Rawls para os problemas a serem trabalhados pelas sociedades pós-modernas, o
enfrentamento das questões acerca do paradigma do consenso, centro de nossa discussão, passa
a ser iluminado por um diferente e auspicioso viés.
Diante de nosso objeto e de seus contornos contrários a esse paradigma proposto por
Rawls, passamos a compreender de maneira mais clara o porquê de seu fracasso em manter-se
no mercado educacional.
No interior das sociedades pertencentes à modernidade tardia, a questão das propostas
coletivas de encontro das saídas para os impasses a serem enfrentados por elas não é uma
questão de somenos. Ao escolhermos um hegeliano de direita, que, segundo Habermas, procura
resolver os impasses das cisões internas da razão através de reformas paulatinas por
acreditarem na racionalidade de todos os atores envolvidos no problema, temos no paradigma
do consenso o cerne de nossas discussões.
Porém, ainda que estivéssemos à esquerda do filósofo alemão, o cenário, no que diz
respeito à análise de nosso objeto de estudo, ainda apresentaria contornos a serem rejeitados no
que tange à forma de gerenciar as relações entre a comunidade acadêmica e a produção do
conhecimento.
O trabalho que, como sabemos, para Marx, representa uma ação humanizadora de nossa
espécie, nos é apresentado como uma ação deliberada e consciente sobre a natureza e sobre nós
mesmos, pressupondo a ação de uma vontade livre; afirmação ratificada, pelo próprio Marx, no
Capítulo V do livro I de O Capital – Crítica da Economia Política.
Assim, mesmo não optando pela via do consenso e sim do confronto, da Revolução, um
hegeliano de esquerda também ratificaria que a tentativa de submeter os professores ao
movimento de uma espécie de esteira, que controlaria o desenvolvimento de sua atividade
profissional, representa o cercear desta liberdade vista por Marx como diferencial do trabalho
humano. A ação de uma vontade livre representaria uma condição sine qua non para
caracterizá-lo. Como afirma Marx, exige-se uma vontade orientada a um fim, fim este
determinado por uma vontade livre. Segundo Lazzareschi, e seu texto analisado em nossa tese,
é a partir da ação deliberada e consciente sobre a natureza que os homens transformam esta
mesma natureza e ao mesmo tempo são transformados por esta ação, numa tensão dialética que
representa a própria produção e o próprio movimento da História.
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Esta História concebida como o processo de produção das condições materiais da vida,
produz a própria consciência, isto é, produz as representações mentais do próprio trabalho e as
dos homens como agentes do processo histórico. Tais representações, culminando em um
conjunto de ideias, crenças e valores, tornam-se o espólio deixado como herança de uma
geração para a outra.
Ao optarmos por Rawls, partilhamos como heguelianos desta importância da História
citada por Lazzareschi, com o diferencial de buscarmos uma saída via consenso e não via
confronto, como a proposta por Marx. Por isso afirmamos nos movimentos iniciais de nosso
texto que a questão da escassez, presente atualmente na economia mundial, não nos permite
mais soluções simplistas que tendem a tomar como culpados um dos polos do processo de
produção; seja de mercadorias seja de conhecimento (resguardadas as diferenças necessárias).
Analisando os contornos de nosso objeto de estudo como acusação e parte, por
pertencermos ao seu corpo docente desde 1993, somos obrigados a reconhecer como
problemático o seu nascimento por se dar no interior de certo ponto de inflexão do crescimento
do ensino superior no Brasil onde Durham diz ocorrer o incremento de um tipo particular de
Instituição de Ensino Superior alcunhada por Roger L. Geiger de Escolas Superiores do tipo
mass private sector.
Para Durrham, com vimos, o único tipo de ensino superior aceitável seria o do tipo
laico, público e de qualidade. Neste cenário, um novo problema se impõe. Perante a falta de
vagas disponíveis no setor público e a reconhecida inércia em tornar vagarosa sua expansão,
teríamos que manter alijados da possibilidade de ascensão a este nível de escolaridade um
grande número de jovens que veem neste grau de escolaridade sua única possibilidade inclusão
e mobilidade social.
Tal crescimento da demanda, aliado a um conjunto parco de exigências por parte do
poder público para o nascimento de tais Instituições Superiores de Ensino, levou-nos ao cenário
de precariedade que pudemos analisar em nossa tese.
Em nosso objeto de estudo ainda temos um novo agravante. Ao considerar como
responsáveis pelo fracasso de seu alunado, frente os exames de verificação do conhecimento
proposto por órgãos de fiscalização do governo e por entidades como a OAB, o Reitor da
Universidade em análise optou pelo gerenciamento dos processos de ensino/aprendizagem de
moldes que o aproximavam de um controle fordista/taylorista das relações entre professores e
alunos e destes com o conhecimento.
Ao exigir o cumprimento de um conteúdo descrito dia-a-dia, e, ao controlar esta espécie
de esteira através do manipular acirrado do processo de avaliação, o Reitor da Universidade
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findou por impedir a livre produção do conhecimento, característica central de uma Instituição
de Excelência como deve ser uma Universidade, segundo Durham.
A análise das entrevistas que formam a base empírica de nossa tese demonstrou-nos não
ser a má formação dos professores, nem o seu desconhecimento dos problemas envolvidos na
produção do conhecimento no interior da Universidade que representariam o principal
problema a ser contornado por ela. A fala de grande parte dos atores envolvidos no processo de
ensino aprendizagem aponta o controle acirrado do desenvolvimento de seu mister como o
principal empecilho para o desenvolvimento pleno de sua atividade.
Partindo do pressuposto teórico de que o fazer do professor seria composto de três
momentos sucessivos e inter dependentes, quais sejam, o momento do recorte da Realidade, o
da organização deste recorte e a comunicação, em sala de aula, do resultado dos dois
movimento anteriores, defrontamo-nos com os problemas gerados pelo controle proposto pelo
Reitor ao fazer cotidiano de seus professores e alunos.
Em nossa análise histórica pudemos verificar, por exemplo, que o sistema de cotas,
adotado por algumas Universidades Públicas, demonstrou que, após um período relativamente
curto de adaptação dos alunos aos conteúdos ministrados, o resultado dos alunos que foram
admitidos por este sistema não deixa a desejar, e, às vezes é até superior aos dos alunos que não
foram beneficiados com tal diferença em seu acesso.
Neste ponto do desenvolvimento de nossa tese pudemos reconhecer que a questão do
consenso poderia representar o diferencial faltante para que a Universidade em análise pudesse
resolver, pelos menos em parte, seus problemas frente aos órgãos de avaliação dos serviços por
ela prestados.
Mostrou-se necessária então a análise das teorias da motivação desenvolvidas por
Maslow, Herzberg, Argyris, Mumford e Vroom, entre outros, para que pudéssemos encontrar
uma possível saída para os problemas a serem enfrentados por nosso objeto de estudo,
problemas esses que culminaram com a sua venda para um novo gestor.
Abandonando uma espécie de economicismo, que busca dar conta da motivação de
trabalhadores e empregadores apenas pautados por questões financeiras, reportamo-nos ao
pensamento dos autores supracitados na intenção de encontrar subsídios para nossa
argumentação que permitissem o ampliar de nossa argumentação no afã de desembocarmos
num cenário mais promissor de relações de trabalho pautadas no paradigma do consenso.
As preocupações enfrentadas pela denominada Escola de Relações Humanas dos anos
de 1920 e 1930, que analisamos no corpo de nossa tese, vieram contrapor-se a uma concepção
dos trabalhadores como ‘homens econômicos’; modo de pensar de Taylor e dos defensores de
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seus pressupostos.
Ao analisarmos o modo de produção fordista, que buscamos aproximar do processo de
gerenciamento do fazer dos professores, por parte da Universidade, através de uma espécie de
esteira representada pela forma de planejamento dos cursos oferecidos por ela, nos deparamos
com o abandono quase completo da satisfação de outras necessidades humanas que não a
obtenção de lucro e de salário.
As teorias da motivação desenvolvidas entre outros por Maslow, e sua hierarquia das
necessidades, abrem um campo novo para discussões que trazem para o centro das querelas
uma nova visão acerca dos trabalhadores. Além das necessidades elementares passa-se a
reconhecer outras, tão importantes coma as primeiras, tais como: artísticas, espirituais,
psicológicas etc cuja satisfação envolve mais que remuneração financeira.
Esta ampliação dos tipos de satisfação exigidos pelo trabalhador põe em cheque uma
série de pressupostos anteriores que representavam uma análise pouco acurada das relações
entre capital e trabalho, no que tange a satisfação daqueles que ocupam o segundo pelo desta
relação.
Herzberg, como vimos, ao distinguir entre fatores que determinam a satisfação e os que
determinam a motivação para trabalho, avançou as análises motivacionais de Maslow,
permitido uma espécie de ajuste mais refinado de seus postulados.
Para ele, os fatores higiênicos, tais como, benefícios, segurança, salários etc, por si só
não garantiriam a satisfação do trabalhador. Vimos, por exemplo, a partir da análise da obra de
Ford, que reinteradas vezes o autor afirma pagar o melhor salário e que isto não garantiria a boa
vontade do trabalhador em querer evoluir no refinamento de seu aprendizado, que os fatores
higiênicos realmente não garantiriam a satisfação plena do trabalhador. Verificamos isso
também em nosso particular objeto de estudo. Um dos diferenciais aprontados, como positivo,
por seu gestor, era a remuneração oferecida por ele, remuneração esta tida como um dos
melhores salários se comparado com os oferecidos por outras Instituições Superiores de Ensino
suas competidoras.
Tal satisfação dos fatores higiênicos como vimos, a partir da análise de nossa base
empírica de dados, não garantiram a satisfação plena de seus colaboradores. Para Herzberg
fatores motivacionais teriam um peso igual ou até superior. Caso o trabalhador tenha a
oportunidade de aprender, de crescer pessoal e profissionalmente, de planejar por si próprio a
organização e o realizar de suas tarefas, este realizará tão melhor seu trabalho quanto mais
desafiador este lhe parecer.
Isto o aproxima de nossa análise de Rousseau e de sua tese central acerca da
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perfectibilidade humana, posta em movimento perante os obstáculos oferecidos pelo mundo.
No que diz respeito ao nosso objeto de estudo, tal perspectiva de relação entre trabalhadores e
desafios oferecidos pelo seu papel social como educadores aborta no seu nascimento.
Ao impedir que professores e os alunos participem efetivamente dos processos de
construção do conhecimento, controlando os programas dia-a-dia, aula a aula, e os processos de
avaliação a partir de uma base de dados desconhecidas pelos professores, este nega a ambos,
discentes e docentes, a posição de sujeitos na construção de seus conhecimentos.
Tal impossibilidade de uma relação efetiva com a construção de seus processos de
trabalho, afirma Chris Argyris, vai de encontro com a tendência básica do humano à
autorrealização de sua personalidade.
No polo dos alunos este se encontra perante um cenário ainda mais bárbaro. Seu papel é
nulo na construção do conhecimento. Está interessado somente na obtenção de um título, de um
diploma e não consegue reconhecer este documento formal como inútil perante sua
incapacidade de demonstrar um efetivo ganho de conhecimento quando é cobrado a dar conta
deste no mercado de trabalho. Sua possibilidade de reação ainda é diminuída quando vemos que
a Instituição não permite uma representação de alunos e professores frente à Universidade,
como um canal aberto de comunicação para discussão dos obstáculos a serem enfrentados.
Contrapondo-se a este cenário, Vroom, como vimos, apresenta sete variáveis na
determinação da satisfação no trabalho.
Estilo de supervisão ou liderança; interesse intrínseco da função, o teor do desafio ou
mudança; a coesão dos grupos de trabalho; a carga e pressão do trabalho; o prestígio ou status
da função em relação a outros; o tipo de estrutura de recompensa que se associa ao trabalho e a
participação na tomada de decisões são pontos chave para um bom desenvolvimento de
qualquer relação de trabalho.
Novamente a questão do desafio envolvido e da participação nas decisões representam
pontos fulcrais para uma efetiva relação harmônica e produtiva de trabalho.
Tais pressupostos podem como falamos anteriormente, ser encontrados também num
hegeliano de esquerda como Marx. Para o pensador alemão é no embate entre o homem e a
natureza que este media e controla sua relação metabólica com ela, e é neste embate que se põe
em movimento as forças inerentes ao seu corpo. Ao apropriar-se da matéria natural para
transformá-la numa forma útil para sua vida, o homem, num duplo movimento, modifica-a e é
modificado por ela. Esta tensão dialética, ligada ao mundo do trabalho, representa uma forma
de ação pertencente exclusivamente ao homem. Os outros animais executam operações
semelhantes às dos homens. O fazer da aranha assemelha-se ao do tecelão e o da abelha ao do
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arquiteto.
Em alguns casos, afirma Marx, o resultado final parece ser capaz de envergonhar o mais
hábil desses trabalhadores. Porém algo os distingue profundamente desses dois fazeres ligados
ao mundo animal: o tecelão e o arquiteto construíram antes em suas cabeças, suas casas e suas
vestimentas.
Não ocorre somente uma transformação da forma da matéria inerte, ao realizar
concomitantemente seu objetivo, ele impõe à matéria natural, como lei, o modo e a espécie de
sua atividade, obrigando-a à subordinar-se à sua vontade. Portanto, além do esforço mecânico
do embate entre o homem e a matéria exige-se a ação de uma vontade livre, uma vontade
orientada por um fim; fim este que nasce na cabeça do homem precedendo sua ação.
A questão de uma vontade livre nos impede de empurrar professores e alunos para o
polo da inação; negando-lhes o papel de produtores da História.
Chegamos assim à questão do consenso, cerne de nossa discussão, quando optamos por
abraçar as ideias de um hegeliano de direita.
Antes de um hegeliano, Rawls é um kantiano. Rawls aposta na racionalidade dos
envolvidos nos impasses a serem resolvidos em nossa modernidade tardia. Para abraçarmos
seus pressupostos temos que considerar razoáveis todos os participantes de nossa Instituição de
ensino. Aqui começam os nossos entraves. Tomemos algumas palavras do porta-voz da
reitoria, presente em nossos anexos (Vide Anexo 2).
Em texto de 20 de Abril de 2010, na Coluna Opinião do Periódico Folha de São Paulo, o
vice-reitor da Universidade em análise Ellis Wayne Brown principia afirmando que o modelo
da Universidade Pública brasileira teria uma natureza corporativa e elitista e passa a discorrer,
segundo ele, acerca de ‘um breve enunciado de ações de política educacional’ que considera
prioritárias para a educação superior.
Dentre estas, propõe o financiamento de recursos de apoio didático, tais como,
laboratórios e bibliotecas, com verbas públicas para rede privada em regime de comodato via
parcerias público-privadas (PPPs). Propõe também a ampliação do ProUni em função da
demanda ainda não atendida e contesta os critérios do CPC – Conceito Preliminar do Curso –
por, segundo ele, não contemplar a análise real da qualificação do egresso para o exercício da
profissão. Para finalizar sua prédica, propõe a necessidade de critérios para obrigar (via
intervenção estatal regulatória) os formados à atualização continuada, para que mantenha a
validade de seu diploma e o abandono da análise da qualificação do corpo docente apenas pela
sua titulação acadêmica, devendo sim analisá-lo, não informando como, pela sua capacidade
didática.
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Não vamos nos alongar muito na análise de seus pressupostos na medida em que o
fizemos exaustivamente no interior de nossa tese. Como vimos em nossas considerações acerca
do histórico do desenvolvimento do ensino superior no Brasil, por volta de 1960, segundo
Durham, começam a aparecer estabelecimentos de ensino superior não-confessionais, não
universitários, organizados como empresa, tendo como principal objetivo o lucro. Pertencente a
este Rol de Instituições, a Universidade em análise, propõe, através de seu vice-reitor,
alavancar ainda mais o seu lucro, propondo que o Estado subsidie a construção de laboratórios e
a formação de bibliotecas em seu negócio particular.
Elogia o ProUni que, como vimos, injeta uma grande quantidade de dinheiro em
Instituições que não possuem condições mínimas de oferecer uma formação adequada a seus
alunos, como demonstram os resultados obtidos por eles nos exames de verificação propostos
pelo governo.
Propõe a obrigatoriedade de uma formação continuada, como é oferecida pela
Universidade em análise, sem explicitar o porquê de seus cursos de pós-graduação não
apresentarem a produção acadêmica esperada de uma Instituição de Excelência, chegando
inclusive a propor, de modo contraditório, que o critério não deve ser o de títulos e sim o do
desempenho didático, sem explicitar de que maneira poderíamos quantificar este critério de
avaliação.
Em todos os momentos de sua fala, não o vimos tocar no assunto da participação da
comunidade acadêmica como um todo, na busca das soluções para os problemas a serem
enfrentados pela Universidade. Seus critérios de análise são puramente financeiros. Vimos no
estudo de nosso objeto, que não podemos contabilizar o fracasso dos formandos, em responder
aos critérios de avaliação estatal à sua má formação pregressa, na medida em que, como mostra
o anexo 11, alunos cotitas, após uma fase inicial de acompanhamento mais acirrado de sua
construção do conhecimento tem um desempenho igual ou até superior aos alcançados por um
aluno que ingressou na Universidade sem contar com nenhuma ação afirmativa.
Só nos resta, portanto, contabilizar este fracasso, à gestão educacional proposta pela
Instituição, que não permite a busca de saídas coletivas para seus problemas. A fala de nossos
professores entrevistados, com exceção de um, espelham esta realidade que tentamos iluminar
por uma análise teórica.
A Universidade teria como única possibilidade de sobrevivência buscar, através da
participação de todos os envolvidos no processo de construção do conhecimento, uma saída
coletiva para os seus problemas. Tal perspectiva nos leva à questão do Contrato, núcleo da
filosofia política de Rousseau. Vimos que esta noção, no pensador genebrino, esbarra no
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problema da regressão ao infinito. Intentando escapar a este problema, fomos buscar em Rawls
uma nova visão acerca da gênese do contrato que nos permite realizá-lo a qualquer momento e
sem o problema da regressão, utilizando-nos de suas definições de Véu da Ignorância e Posição
Original. Tal concepção de Contrato permite-nos escapar dos fatores limitantes apontados por
Starobinski no pensamento de Rousseau, pois, em Rawls, devido a sua herança kantiana, esta
noção teria uma característica normativa.
Ao tratarmos desigualmente os desiguais, como propõe Rawls, dando oportunidade à
fala de professores e alunos, a comunidade acadêmica, como um todo, poderia ir ao encontro
das alterações de trajetória necessárias para o nascimento de uma real Instituição de Excelência
como deve ser uma Universidade.
O artifício do véu da ignorância permitiria um acordo que não envolvesse interesses
particulares e que buscasse realmente estabelecer um trato com o conhecimento alçado ao nível
exigido por uma Universidade.
Queremos salientar, por fim, que pactuamos com Durham sua posição de postular que a
meta a ser buscada é a de uma Instituição, laica, pública e de qualidade. Porém, no atual cenário
de nossa estrutura de ensino superior, utilizando a noção de escala proposta por Salinas para
livrar Rousseau da acusação de ir contra a sua noção de Vontade Geral, ao escrever uma Carta
Constitucional para a Polônia (anexo 4), pretendemos afirmar que a busca de uma saída via
consenso teria sido uma das poucas oportunidades abandonadas pelo gestor da Uniban para
manter para si o seu negócio.
Num dos extremos desta escala, locamos a Universidade de Brasília, projeto do
Professor Darci Ribeiro, que analisamos no corpo de nossa tese. No outro extremo locamos a
denominada mass private sector, termo cunhado por Roger L. Geiger, onde o Reitor da
Universidade em questão teimava em manter sua Instituição de ensino.
Entre os dois extremos poderíamos locar a Universidade em questão, buscando
aproximá-la, paulatinamente, dos ditames propostos por Darci Ribeiro para uma Instituição de
Excelência, como a Universidade de Brasília o é, através da busca de uma saída coletiva para os
problemas a serem por ela enfrentados.
Tal Universidade, como uma ideia reguladora serviria de telos a ser buscado por
qualquer Instituição que pretendesse alcunhar-se com este nome.
No entanto as notícias de que dispomos no fechamento de nossa tese não são
extremamente alvissareiras. A venda da Universidade para o Grupo Anhanguera representou
mais um passo atrás. Como nos indica as informações presentes no anexo 12.
O próprio presidente do SIMPRO-SP (Sindicato dos Professores da Rede Particular de
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Ensino de São Paulo) Luis Antônio Barbagali afirmou não saber ainda como relacionar-se com
a Instituição por ser a Anhanguera um Grupo de Capital Aberto. Este novo horizonte de
possibilidades de relação entre um Grupo Educacional e o mercado, mostra-se totalmente
desconhecido para um dos órgãos principais de interface entre professores e Instituições de
ensino. Reduzindo o número de aulas presenciais, eliminando um dia de aula por semana (ás
sextas-feiras) e rebaixando os salários dos professores contratados, após demitir 1,5mil
professores em todo o Estado de São Paulo, o Grupo Anhanguera, mantenedor atual da Uniban,
optou por dirigir-se para o outro extremo da escala, abandonando para sempre o modelo do
sonho de Darci Ribeiro para o ensino no Planalto Central. Resta-nos enfrentarmos tais questões
em nossos trabalhos de pós-graduação no afã de fomentar discussões que venham ao encontro
de soluções possíveis para o quadro desalentador da Universidade Particular no Brasil.
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ANEXOS
ANEXO 1
O PROFESSOR É A CHAVE PARA UM BOM ENSINO SUPERIOR
Uma avaliação das universidades brasileiras, feita pelo MEC, permite traçar o perfil dos cursos
deficientes. Eles têm menos mestres e mais horistas
Ana Aranha com Marcela Buscato e Bruno Ferrari

BEM INSTALADA

Campus da Uniban em São Paulo. Ela é uma das maiores universidades do
país, mas tem cursos que não cumprem a proporção mínima de professores
contratados em regime parcial ou integral.

O Índice Geral de Cursos da Instituição (IGC), divulgado na semana passada pelo
Ministério da Educação, demonstra uma correlação quase exata entre os piores cursos
universitários e os que têm menos professores com mestrado. Também ficou claro que quanto
mais professores horistas, que recebem apenas pelas aulas que dão, pior o desempenho dos
alunos (confira no quadro da próxima página).
O IGC, cuja principal base é o resultado do Enade (exame federal do ensino superior),
apontou a existência de 588 instituições e mais de 1.500 cursos de ensino superior com
conceitos 1 e 2 – considerados pífios. Em áreas estratégicas, como pedagogia e engenharia, um
em cada quatro formandos sai de cursos de má qualidade. Isso significa formar professores e
engenheiros de competência duvidosa.
A partir dos dados que compõem o IGC, é possível traçar um perfil dos cursos
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universitários deficientes. Grande parte deles (807) mantém mais da metade de seus professores
sob o contrato de “horista” – sem lhes dar estrutura nem salário para fazer atendimento
individual ou pesquisas. E um terço tem menos da metade de seus professores com título de
mestre.
“O universitário aprende apenas 40% do que sabe na aula. O resto é em pesquisas e
consultas individuais com o professor”, diz Alan Barbiero, presidente da Associação Nacional
dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. “O professor pesquisador também
é produtor de conhecimento, tem outra relação com o que ensina. O contrato do horista
empobrece o curso.” Para ele, cursos de excelência devem ter 100% de mestres e doutores. E
nenhum horista. É assim na Universidade Federal de São Paulo, primeira colocada no IGC.
Falta muito para as universidades brasileiras atingirem esse patamar. A lei exige que no
mínimo um terço dos professores tenha mestrado e que pelo menos um terço trabalhe em
regime integral ou parcial. Nem esse mínimo é cumprido: 387 cursos não respeitam o piso do
mestrado e 1.101 burlam o do contrato. É o caso de alguns cursos da Universidade Bandeirante
de São Paulo (Uniban), uma das maiores redes do país, com 60 mil alunos. No Enade de 2008,
nenhum dos 20 cursos avaliados cumpria o mínimo de professores com carga integral e parcial.
No curso de matemática da capital, apenas 3% dos professores estavam nesse regime. No de
engenharia de São Bernardo do Campo, apenas 16%. O reitor da Uniban, Heitor Pinto Filho, diz
desconhecer os dados. “A Uniban tem 2.300 professores, 34% com dedicação exclusiva”,
afirma. Segundo ele, os outros 1.518 professores têm um plano de carreira pelo qual é possível
ser contratado com carga integral depois de “estudo e dedicação”.
Ao divulgar o IGC, o ministro da Educação, Fernando Haddad, anunciou que as nove
instituições mal avaliadas pelo segundo ano seguido passarão por supervisão – terão de fazer
um plano de recuperação e, durante um ano, receberão visitas de avaliadores. A medida já é
aplicada aos cursos mal avaliados no Enade. Os supervisores cobram aumento da proporção de
mestres e doutores, mais contratos em regime integral e mais livros na biblioteca.
As supervisões incomodam. Desde seu início, no ano passado, surgiu no Congresso um
movimento para impedir a divulgação do IGC. Gabriel Mario Rodrigues, presidente da
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, afirma que o Enade não é válido
porque a prova não tem consequências para os alunos. “A avaliação fica na dependência das
respostas dos alunos, que não têm compromisso com ela”, afirma. Heitor Pinto Filho, que, além
de reitor da Uniban, é presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, diz
que os avaliadores não sabem julgar o ensino privado porque são professores de universidades
federais. Os critérios seriam rigorosos demais. “A universidade pública não é referência para
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mim, é referência para a elite”, afirma. “Contratar professor doutor com dedicação exclusiva,
com o orçamento das federais, eu também faço. Mas, para atender pessoas de menor condição
financeira, precisamos abrir cursos com custo mais baixo.”
Essa argumentação implica aceitar que, para expandir o ensino superior, a qualidade dos
cursos deve cair. É claro que sempre haverá cursos melhores e piores, mas a sociedade precisa
garantir um nível mínimo na formação dos profissionais. A questão é como fazer isso. Nos
Estados Unidos, agências mantidas pelas universidades avaliam as instituições que pagarem
pelo serviço. O governo mantém uma lista das agências confiáveis. “O controle da qualidade é
feito apenas pelo mercado”, diz o economista americano Robert Verhine, que mora no Brasil há
20 anos e hoje é membro da Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Para ele,
esse sistema não é suficiente para o Brasil. Aqui, 50% dos universitários estudam em
instituições com fins lucrativos. Nos EUA, são 20%. Lá, a maior parte das universidades é
mantida por fundações sem fins lucrativos, cujo foco maior é na qualidade, não na expansão de
vagas e no lucro. “Sem um sistema para assegurar a qualidade, pode haver um nivelamento por
baixo das instituições. E os alunos ficariam sem escolha”, diz Verhine.
O que melhora o ensino superior

Formação
Quanto mais qualificados os professores, mais bem avaliados os cursos em que eles dão aula.
Nos piores cursos, menor a quantidade de mestres
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Fonte: Índice Geral de Cursos da Instituição 2008 (Triênio 2006, 2007 e 2008). Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,ERT91665-15228,00.html (Editada em7/09/2009).
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ANEXO 2

TENDÊNCIAS E DEBATES

POLÍTICAS PÚBLICAS NO ENSINO SUPERIOR

ELLIS WAYNE BROWN

A PRIMEIRA lição que tive do meu antigo professor de políticas públicas foi a de que a
maior parte delas, e suas regulações subsequentes, deixa de reconhecer e contemplar efeitos
colaterais nocivos e restritivos em outras frentes.
Na educação superior brasileira não tem sido diferente.
Com base no discurso isolado da qualidade, tem-se adotado o ideário da universidade
pública como hegemônico, sem considerar seus efeitos colaterais em termos de acessibilidade,
ascensão social e desenvolvimento socioeconômico.
Naturalmente, a qualidade é uma variável fundamental, mas precisa ser compatibilizada
com as demais.
O modelo vigente é por natureza corporativo e elitista, contemplando mais os
pressupostos dos meios do que os fins a serem atingidos.
Isso onera os custos e prejudica sensivelmente a acessibilidade financeira da
esmagadora maioria da população jovem, excluída da rede superior pública por limitação de
vagas e de formação de base.
Não é por acaso que a meta de contemplar 30% da população entre 18 e 24 anos
cursando o ensino superior até 2010 não foi atingida, ficando em apenas 13,7%, ou seja, menos
da metade do esperado.
Alguns desses pontos foram discutidos em dois artigos anteriores publicados neste
espaço de debate.
Agora, vamos a um breve enunciado de ações de política educacional que consideramos
prioritárias para o ensino superior.
O primeiro ponto é a forma de custeio da pesquisa acadêmica. Hoje, ela representa um
custo elevado e desproporcional, que não deveria ser incorporado e camuflado no orçamento da
educação e subsidiado com as mensalidades dos alunos da graduação, muito menos afetar os
resultados de sua avaliação.
A verba pública poderia ser concentrada em fundos de fomento e disponibilizada para
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programas e projetos de pesquisa em razão da justificativa e da qualidade das propostas,
independente de origens institucionais.
Em segundo lugar, pensemos na ampliação de recursos didáticos.
Recursos de apoio didático, como laboratórios e acervos bibliográficos, poderiam ser custeados
pelo Estado não só para a rede pública mas também entregues em comodato à rede privada, na
forma de parcerias público-privadas (PPPs), a fim de alavancar a qualidade e reduzir o ônus
desses investimentos sobre os valores das mensalidades.
O terceiro ponto corresponde a dotações públicas para bolsas de estudos. O ProUni
(programa do governo federal que dá bolsas a alunos carentes em instituições particulares) é
excelente iniciativa, mas ainda limitado em função da demanda.
O ensino superior público poderia ser pago, como na maioria dos países, deixando de
privilegiar os que não precisam, gerando com esses recursos um fundo de bolsas para os que
carecem de meios de custear estudos.
O quarto enunciado refere-se ao sistema de avaliação da qualidade educacional. Estes
deveriam focar os resultados da formação profissional, e não se concentrar nos meios.
Apenas 30% do CPC - Conceito Preliminar do Curso, fartamente explorado pela mídia
como nota do Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) contempla a real
qualificação do egresso para o exercício da profissão, o que distorce e penaliza injustamente os
alunos e as instituições formadoras.
A linha de corte entre a graduação e a pós-graduação é o nosso quinto tópico. Com o
avanço do conhecimento e das especialidades, os cursos de graduação e suas cargas horárias
estão excessivamente carregados e fragmentados, em prejuízo da qualidade.
A graduação deveria ficar dedicada a formações profissionais básicas, transferindo-se as
especialidades para a pós-graduação, como já vem ocorrendo na Europa.
O sexto item refere-se à educação continuada. É de se estranhar que, com tanta
intervenção regulatória em nome da qualidade do ensino da graduação, não haja qualquer
obrigatoriedade de atualização para que se mantenha a validade dos diplomas, sendo cada vez
mais curtos os ciclos de obsolescência do conhecimento.
Nesse caso, a iniciativa fica por conta do profissional, e a regulação das competências,
pelo mercado.
Por fim, uma consideração sobre a qualificação docente. O atual critério de qualificação
do corpo docente resume-se à titulação acadêmica. Por importante que seja, esse critério indica
apenas o conhecimento dos conteúdos, e não a capacidade didática.
Muitos docentes titulados nunca exerceram a profissão, o que prejudica a qualificação

205

dos conteúdos nas disciplinas aplicadas e sugere cautela no regime de dedicação integral.
Em conclusão, existem questões e alternativas a serem debatidas, se as paixões
corporativas puderem ser contidas e prevalecer uma visão mais inclusiva, que promova o
desenvolvimento sustentável do país.
ELLIS WAYNE BROWN, formado em ciências sociais e mestre em comunicação social, é
vice-reitor da Uniban Brasil.

Folha de São Paulo Terça-feira, 20 de abril de 2010, Opinião página A3

http://acervo.folha.com.br/fsp/2010/04/20/2
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ANEXO 3
Senado Federal
Subsecretaria de
Informações
Este texto substitui o original publicado no Diário Oficial.
DECRETO-LEI Nº 228, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Reformula a organização da representação estudantil e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 9º, §
2º do Ato Institucional nº 4,
decreta:
Art. 1º Os órgãos de representação dos estudantes do âmbito do ensino superior, que se
regerão por êste decreto-lei, têm por finalidade:
a) defender os interêsses dos estudantes, nos limites de suas atribuições;
b) promover a aproximação e a solidariedade entre os corpos discente, docente e administrativo
dos estabelecimentos de ensino superior;
c) preservar as tradições estudantis, a probidade da vida escolar, o patrimônio moral e material
das instituições de ensino superior e a harmonia entre os diversos organismos da estrutura
escolar;
d) organizar reuniões e certames de caráter cívico, social, cultural, científico, técnico, artístico e
desportivo, visando à complementação e ao aprimoramento da formação universitária;
e) assistir os estudantes carentes de recursos;
f) realizar intercâmbio e colaboração com entidades congêneres;
g) concorrer para o aprimoramento das instituições democráticas.
Art. 2º São órgãos de representação dos estudantes de estabelecimentos de nível
superior:
a) o Diretório Acadêmico (D.A.), em cada estabelecimento de ensino superior;
b) o Diretório Central de Estudantes (D.C.E.), cada Universidade.
Art. 3º Compete ao Diretório Acadêmico e ao Diretório Central de Estudantes, perante
as respectivas autoridades do estabelecimento de ensino ou da Universidade:
a) patrocinar os interêsses do corpo discente;
b) designar a representação prevista em lei, junto aos órgãos de deliberação coletiva e bem
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assim junto a cada Departamento constitutivo de Faculdade, Escola ou Instituto;
c) exercer o direito de representação previsto no art. 73 § 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.
§ 1º A representação a que se refere a alínea b dêste artigo será exercida, junto a cada
órgão, por estudante ou estudantes, regularmente matriculados em série que não a primeira,
sendo que, no caso de representação junto a Departamento, deverá recair em aluno ou alunos de
cursos ou disciplinas que o integram, tudo de acôrdo com os Regimentos dos estabelecimentos
de ensino ou Estatutos das Universidades.
§ 2º A representação estudantil junto ao Conselho Universitário, Congregação ou
Conselho Departamental poderá fazer-se acompanhar de um aluno, sempre que se tratar de
assunto do interêsse de determinado curso ou secção.
§ 3º No caso da representação, a que se refere o item c, a Congregação decidirá:
1) no prazo de dez (10) dias, em se tratando de não comparecimento do professor, sem
justificação, a 25% das aulas e exercícios;
2) antes do início do ano letivo seguinte, no caso do não cumprimento de, pelo menos, três
quartos do programa da respectiva cadeira.
Art. 4º O Diretório Acadêmico será constituído por estudantes do estabelecimento de
ensino superior, eleitos pelo corpo discente.
Art. 5º É obrigatório o exercício do voto por todo estudante regularmente matriculado,
para a eleição do D.A.
Parágrafo único. Salvo se comprovar devidamente motivo de fôrça maior ou de doença, o
estudante que deixar de votar será suspenso por trinta (30) dias.
Art. 6º A eleição do D.A. será regulada em seu Regimento, atendidas as seguintes
normas:
a) registro prévio de candidatos ou chapas, sendo apenas elegível o estudante regularmente
matriculado em série ou em disciplinas pelo regime de créditos, não repetente ou dependente;
b) realização, dentro do recinto do estabelecimento de ensino, em um só dia, durante a
totalidade do horário de atividades escolares;
c) identificação do votante, mediante confronto dos votantes com a lista nominal fornecida pelo
estabelecimento de ensino;
d) garantia e sigilo do voto e a inviolabilidade da urna;
e) apuração imediata, após o término da votação, asseguradas a exatidão dos resultados e a
possibilidade de apresentação de recurso;
f) acompanhamento por representante da Congregação ou do Conselho Departamental, na
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forma do Regimento de cada estabelecimento de ensino.
Parágrafo único. Considerar-se-ão eleitos os estudantes que obtiverem o maior número de
votos.
Art. 7º O D.C.E. será eleito por voto indireto através do colegiado formado por
delegados dos D.A., na forma por que dispuser o Estatuto da Universidade.
Art. 8º Atendendo ao disposto no presente decreto-lei, a composição, organização e
atribuições dos órgãos de representação estudantil serão fixadas em seus Regimentos, que
deverão ser aprovados pelos órgãos a que se refere o artigo 10.
§ 1º O mandato dos membros do Diretório Acadêmico será de um (1) ano, vedada a
reeleição para o mesmo cargo.
§ 2º o exercício de quaisquer funções de representação, ou delas decorrentes, não
exonera o estudante do cumprimento dos seus deveres escolares, inclusive da exigência da
freqüência.
Art. 9º Os D.A. e os D.C.E. serão mantidos por contribuição dos estudantes, fixadas em
seus Regimentos, podendo receber auxílios do estabelecimento e da Universidade.
§ 1º Os D.A. e os D.C.E. poderão receber auxílios dos podêres públicos e donativos de
particulares, mediante prévia autorização das Congregações e dos Conselhos Universitários,
respectivamente.
§ 2º Os estabelecimentos de ensino e as Universidades assegurarão os processos de
recolhimento das contribuições dos Estudantes.
§ 3º Cabe aos D.A. transferir parte das contribuições para os D.C.E. da mesma
Universidade, na forma do Regimento dêstes.
Art. 10. Os auxílios ou donativos, provenientes dos Podêres Públicos ou de particulares,
serão entregues aos estabelecimentos de ensino ou às Universidades, que os encaminharão aos
órgãos estudantis a que forem destinadas, mediante plano de aplicação a ser prèviamente
aprovado pela Congregação ou Conselho Universitário, respectivamente.
§ 1º As prestações de contas relativas à gestão financeira dos D.A. e dos D.C.E. serão
encaminhadas, com o parecer dos Diretores ou Reitores, às Congregações ou aos Conselhos
Universitários, respectivamente.
§ 2º A não aprovação das contas impedirá o recebimento de quaisquer novos auxílios e,
se comprovado o uso indevido dos bens e recursos entregues à entidade, importará em
responsabilidade civil, penal e disciplinar dos membros da Diretoria.
Art. 11. É vedada aos órgãos de representação estudantil qualquer ação, manifestação
ou propaganda de caráter político-partidário, racial ou religioso, bem como incitar, promover
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ou apoiar ausências coletivas aos trabalhos escolares.
Parágrafo único. A inobservância dêste artigo acarretará a suspensão ou a dissolução do D.A.
ou D.C.E.
Art. 12. A fiscalização do cumprimento dêste decreto-lei caberá ao Diretor do
estabelecimento ou ao Reitor da Universidade, respectivamente, conforme se tratar de D.A. ou
D.C.E.
§ 1º O Diretor do estabelecimento de ensino ou Reitor da Universidade incorrerá em
falta grave se, por ação, tolerância ou omissão, não tornar efetivo o cumprimento dêste
decreto-lei.
§ 2º Caberá às Congregações e aos Conselhos Universitários a apuração da
responsabilidade, nos têrmos dêste artigo, aplicando, em decorrência, as penalidades que
couberem.
§ 3º Em caso de omissão das autoridades, caberá ao Ministro da Educação e Cultura
impor as penalidades.
Art. 13. As Universidades e os estabelecimentos de ensino superior adaptarão seus
Estatutos e Regimentos, respectivamente, aos têrmos do presente decreto-lei, no prazo
improrrogável de sessenta (60) dias.
Art. 14. Os atuais órgãos de representação estudantil deverão proceder à reforma de seus
regimentos, adaptando-os ao presente decreto-lei e os submetendo, através do Diretor do
estabelecimento ou do Reitor da Universidade, à Congregação ou ao Conselho Universitário,
dentro de trinta (30) dias da aprovação da reforma dos Regimentos e Estatutos, a que se refere o
artigo anterior.
Art. 15. Serão suspensos ou dissolvidos pelas Congregações ou pelos Conselhos
Universitários, conforme se trate de Diretório Acadêmico ou de Diretório Central de
Estudantes, os órgãos de representação estudantil que não se organizarem ou não funcionarem
em obediência ao prescrito neste decreto-lei e nos respectivos Regimentos ou Estatutos.
§ 1º A suspensão não poderá ultrapassar noventa (90) dias, findos os quais serão
dissolvidos os órgãos se não provarem adaptação às normas legais e regimentais.
§ 2º No caso de dissolução, será promovida, pelas autoridades escolares, a imediata
desocupação da sede do D.A. ou D.C.E., porventura situada no recinto da Faculdade ou
Universidade, devolvendo-se os bens e recursos colocados à disposição dos órgãos.
§ 3º Os bens e recursos, a que se refere o item anterior, ficarão sob a guarda da
Congregação ou do Conselho Universitário, até que se reorganize o órgão.
Art. 16. Nos estabelecimentos de ensino e Universidades em que não foram constituídas

210

representações estudantis em conformidade com a Lei nº 4.464, de 9 de novembro de 1964,
serão convocadas eleições.
§ 1º A convocação dessas eleições será promovida pelos Diretores ou Reitores,
respectivamente dentro de 30 (trinta) dias a contar da publicação dêste Decreto-Iei.
§ 2º O Ministro da Educação e Cultura, em caso de omissão das autoridades, poderá
avocar a si tal providência.
§ 3º Aplicam-se aos D.A. referidos neste Artigo, as disposições do art. 14.
Art. 17. Nos estabelecimentos de ensino de grau médio sòmente poderão ser
constituídos grêmios com finalidades cívicas, culturais, sociais e desportivas, cuja atividade se
restringirá aos limites estabelecidos no Regimento, devendo ser sempre assistidos por um
professor.
Art. 18. Fica instituída a “Conferência Nacional do Estudante Universitário", cuja
finalidade é o exame e o debate objetivo de problemas universitários, para a elaboração de
teses, sugestões e reivindicações a serem apresentadas às autoridades e órgãos competentes,
sendo vedados os temas de cunho religioso, político-partidário ou racial.
§ 1º A Conferência, cuja duração não deverá ultrapassar uma semana reunir-se-á,
ordinàriamente, uma vez por ano, e, extraordinàriamente quando convocada pelo Ministro da
Educação e Cultura.
§ 2º As reuniões ordinárias serão realizadas obrigatòriamente, na capital da República e
as extraordinárias no local indicado pela autoridade que a convocar.
§ 3º A Conferência será constituída por um representante de cada D.C.E e por um
representante de cada grupo de dez (10) escolas superiores isoladas de cada Estado, onde
houver número igual ou superior, ou, onde não houver, um representante para o total inferior a
êsse número.
Art. 19. A 1ª Conferência será convocada e instalada pelo Ministro da Educação e
Cultura, e as demais serão convocadas pelo Presidente da anterior.
Parágrafo único. Ao instalar-se, a Conferência procederá à eleição de cinco (5) de seus
membros que dirigirão os trabalhos, os quais indicarão o Presidente.
Art. 20. Ficam extintos os órgãos estudantis do âmbito estadual, ainda que organizados
como entidades de direito privado.
Parágrafo único. O Ministério Público Federal promoverá a dissolução das entidades e o
patrimônio dos referidos órgãos será incorporado à Universidade federal do Estado respectivo,
para utilização pelo D.C.E.
Art. 21. O Ministro da Educação a Cultura baixará as instruções necessárias para a
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execução dêste decreto-lei.
Art. 22. Êste decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei nº
4.464, de 9 de novembro de 1964.

Brasília, 28 de fevereiro de 1967; 146º da Independência e 79º da República.
H. CASTELO BRANCO
Raymundo Moniz de Aragão
Fonte: www.legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificac... . Acesso em
Set. de 2011.
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ANEXO 4

O teatro sempre constituiu uma preocupação permanente para os philosophes
do século XVIII. Voltaire, por exemplo, pretendeu ocupar o lugar de Racine e
tornou-se o mais celebrado poeta trágico do tempo. Diderot não foi tão bem
sucedido como dramaturgo, mas seus escritos sobre o espetáculo teatral
legitimaram o drama, deixando marcas em Beaumarchais, em Lessing e no
teatro romântico. No caso de Jean-Jacques Rousseau, o teatro talvez seja ainda
mais decisivo. Como afirma Luiz Roberto Salinas no Paradoxo do espetáculo,
é o lugar por onde passou, um dia, o desejo de glória do genebrino
recém-chegado a Paris, que logo se pôs a escrever comédias e óperas; é o
objeto de severa e inquietante reflexão na Carta a d’ Alembert sobre os
espetáculos, uma das mais terríveis peças de acusação jamais escrita contra o
teatro; é a metáfora obsecante que está em toda parte: no rigor do moralista, na
severidade do pedagogo, nas novidades do pensador político. Em suma, o
teatro é o ‘paradigma essencial’ que organiza o ‘sistema’ rousseauniano em
sua totalidade. Daí a importância de se voltar à Carta a d’ Alembert, livro no
qual Rousseau trata exaustivamente do espetáculo teatral e que, não por acaso,
assinala sua ruptura com os philosophes. Como se sabe, a Carta lida com uma
questão concreta: a proposta da introdução do teatro em Genebra, feita por
d’Alembert no sexto volume da Encyclopédie. Conforme diz Rousseau no
prefácio, ‘já não se trata aqui de um vão palavrório de filosofia, mas de uma
verdade prática importante para um povo inteiro’. Entretanto, para se entender
de que modo a Carta resolve a dificuldade, para dar conta da complexidade de
sua postura em relação à encenação teatral, é preciso examinar a crítica do
filósofo à representação política e, ainda, à representação em geral. Em
poucas linhas, eis o essencial deste texto de Salinas. O Paradoxo começa,
assim, pelo exame da crítica rousseauniana da representação. Esta crítica,
adverte Salinas, pretende assinalar os limites de todo discurso, para além dos
quais emergem ‘entendimento que delira’ e ‘a paixão que crê raciocinar’.
Como já se pode ver, tal procedimento não se restringe ao registro puramente
intelectual, mas empenha o homem na sua totalidade. E, com efeito, a origem
da representação – que supõe a cisão entre o sujeito que representa e o objeto
representado – deve ser buscada na passagem da natureza para a vida social.
Segundo o Discurso Sobre a Origem da Desigualdade, a natureza é fusão, o
que está aquém de qualquer representação, discurso ou espetáculo – numa
palavra, o absoluto -, enquanto a vida social é o domínio do relativo e só existe
como representação, espetáculo e discurso. Por isso, Rousseau poderá dizer
que a paixão dominante do homem natural é um sentimento absoluto, o
amor-de-si-mesmo, ao passo que a grande paixão do homem social é um
sentimento relativo, o amor-próprio, que supõe a razão, a língua, o outro. E daí
ainda o mal por excelência, a duplicidade do homem existente, sua cisão entre
ser e parecer, cuja causa é a queda na finitude, isto é, na vida em sociedade.
Entretanto, como sabem os leitores de Rousseau, o mal não é irremediável.
Em primeiro lugar, esta passagem, tal como se deu, não tem nada de
necessário, o que abre a possibilidade para uma reforma do mundo existente;
em seguida, se a passagem implica perda da plenitude original, ela também
pode significar um ganho inestimável: a possibilidade de apreender a natureza
como Ordem. Certamente, a apreensão jamais será absoluta, visto que o
absoluto, por definição, não é representável (Salinas insiste que a idéia de
Natureza, para Rousseau, como a de Deus para Kant, é sobretudo uma idéia
reguladora, que orienta nossas observações, e à qual nossa finitude nunca
poderá dar um conteúdo efetivo). Além disso, nem toda representação será
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capaz de tal apreensão, pois esta dependerá do grau de proximidade de cada
uma em relação à natureza. Segundo Salinas, neste momento Rousseau opera
com a idéia de escala e procura medir, por seu intermédio, os graus de
afastamento e proximidade de cada forma expressiva em relação à idéia
reguladora. O resultado é que a máxima aproximação estará no discurso ‘
autêntico’ – ‘um circunlóquio, um rodeio em torno da obscura origem’, cujo
modelo ideal é a música – e o afastamento máximo, no discurso ‘perverso’,
que consiste em fazer da própria representação o valor supremo, substituindo
a ordem dos valores naturais por uma ordem postiça e artificial. Esta figura
extrema é a mathesis.(MATOS in FORTES, 1997: 9-11).

ANEXO 5

214

TENDÊNCIAS E DEBATES
A QUESTÃO DA QUALIDADE NO ENSINO SUPERIOR
ELLIS WAYNE BROWN

TENHO REFLETIDO sobre estratégias e políticas educacionais no ensino superior
levando em conta (a) a acessibilidade das classes emergentes, (b) o nível de valor agregado
possível e necessário, (c) a promoção da ascensão social e (d) o suporte ao desenvolvimento
socioeconômico do país.
Não obstante, a preocupação prevalecente recai reiterada e isoladamente sobre a questão
da qualidade como fator único e absoluto. Se a ênfase é essa, então vamos nos debruçar sobre
ela de vez, considerando suas variáveis fundamentais.
Primeira variável: qualificação do aluno da rede pública.
O nível de qualificação do aluno que alcança a universidade privada é, seguramente,
uma das principais causas da baixa qualidade no ensino superior do país. A defasagem
formativa que vem do ensino básico está comprovada na última avaliação da Unesco, que
coloca o Brasil em 88º lugar no mundo, atrás de países como Paraguai e Bolívia, para citar
apenas nações latino-americanas.
Essa situação deriva da precariedade do ensino básico público, de onde vêm os alunos
que ingressam no ensino superior privado. Já a rede superior pública, dada a limitada oferta de
vagas, gratuidade e competitividade de ingresso, acolhe majoritariamente estudantes egressos
da rede básica privada, o que é uma contradição.
A solução efetiva desse problema está, pois, nas mãos do Estado, que, no entanto,
continua transferindo para o ensino superior privado o ônus e a responsabilidade de absorver e
resolver a defasagem formativa que vem do ensino básico público.
Segunda variável: custo e contribuição dos meios.
A literatura geral da qualidade registra que "qualquer um é capaz de gerar qualidade se
não tiver que se preocupar com os custos".
Para poder dimensionar o atual impacto dos custos, é preciso partir do paradigma do
ensino público, em que o docente é contratado em tempo integral e recebe por 40 horas
semanais, mas se obriga a ministrar apenas seis horas de aula.
Com base nesse modelo, exige-se do ensino superior privado que pelo menos um terço
dos docentes seja contratado em tempo integral. Usando a mesma base de atribuição de aula do
ensino público, isso aumenta a folha docente em 190%. Só que, no caso do ensino privado,
quem paga é o aluno, quando pode.
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Na iniciativa privada, para gerar viabilidade e acessibilidade de preços, qualquer
despesa passa pela análise de valor agregado e é racionalizada ao máximo em função dos
objetivos que se pretende atingir.
Terceira variável: objetivos educacionais.
É preciso que não se confundam fins com meios. Antes de dimensionar os meios, é
necessário definir os objetivos. Quais são, então, os objetivos educacionais no ensino superior?
A resposta que se ouve enfaticamente é "qualificar o aluno para o exercício da
profissão", atrelada política e academicamente também ao exercício da cidadania e ao
desenvolvimento do senso crítico. O Brasil, como bem retratou esta Folha, sofre um "apagão"
de mão de obra qualificada ("Mão de obra qualificada é novo gargalo", Dinheiro, 14/2).
Isso envolve, em primeiro lugar, a elaboração de um projeto pedagógico, provisionando
conteúdos e habilidades que são necessárias para o exercício profissional qualificado e os meios
para desenvolvê-los. E, no segundo momento, a execução do processo pedagógico pelo qual o
aluno é levado a adquirir tais conteúdos e habilidades. O que não contribui efetivamente para
atingir os objetivos educacionais deveria ser de pronto descartado, e mesmo o que contribui
deve ser racionalizado.
Quarta variável: critérios de avaliação.
Nos critérios atuais de avaliação existe uma exacerbada inversão de valor entre meios e
fins. No CPC (conceito preliminar de curso), apenas 30% da nota advém da avaliação do
conhecimento profissional adquirido. O restante da nota deriva dos conhecimentos gerais e dos
meios, e é basicamente com essa nota que se propõe avaliar a qualidade da educação, divulgada
e exposta massivamente para a sociedade. Assim, os objetivos educacionais que se pretende
atender ficam subordinados aos paradigmas dos meios.
Em conclusão, cabe ao menos uma discussão mais objetiva sobre essas variáveis da
qualidade, mas à luz da acessibilidade das classes emergentes, do nível de valor agregado
possível e necessário, da promoção da ascensão social e do suporte ao desenvolvimento
socioeconômico do país. Sem isso, seguiremos travando embates corporativistas e
fragmentados que apenas prejudicam a sociedade.
ELLIS WAYNE BROWN, formado em ciências sociais e mestre em comunicação social, é vice-reitor
da Uniban Brasil.
Folha de São Paulo Sexta-feira, 5 de março de 2010, Opinião página A3
http://acervo.folha.com.br/fsp/2010/03/05/2
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Lei n. 9.131, de 24 de novembro de 1995

Altera dispositivos da Lei n.º 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os arts. 6º, 7º, 8º e 9º da Lei n.º 4.024, de 20 de dezembro de 1961, passam a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º O Ministério da Educação e do Desporto exerce as atribuições do poder público
federal em matéria de educação, cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional de
educação, zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis que o regem.
§ 1º No desempenho de suas funções, o Ministério da Educação e do Desporto contará
com a colaboração do Conselho Nacional de Educação e das Câmaras que o compõem.
§ 2º Os conselheiros exercem função de interesse público relevante, com precedência
sobre quaisquer outros cargos públicos de que sejam titulares e quando convocados, farão jus a
transporte, diárias e jetons de presença a serem fixados pelo Ministro de Estado da Educação e
do Desporto.
§ 3º O ensino militar será regulado por lei especial.
§ 4º (VETADO).
Art. 7º O Conselho Nacional de Educação, composto pelas Câmaras de Educação
Básica e de Educação Superior, terá atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento
ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, de forma a assegurar a participação da
sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional. (Alterado pela Lei 9870/99).
§ 1º Ao Conselho Nacional de Educação, além de outras atribuições que lhe forem
conferidas por lei, compete:
a) subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano Nacional de Educação;
b) manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um nível ou modalidade de ensino;
c) assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no diagnóstico dos problemas e deliberar
sobre medidas para aperfeiçoar os sistemas de ensino, especialmente no que diz respeito à
integração dos seus diferentes níveis e modalidades;
d) emitir parecer sobre assuntos da área educacional, por iniciativa de seus conselheiros ou
quando solicitado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto;
e) manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal;
f) analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional, no
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que diz respeito à integração entre os diferentes níveis e modalidades de ensino;
g) elaborar o seu regimento, a ser aprovado pelo Ministro de Estado da Educação e do
Desporto.
§ 2º O Conselho Nacional de Educação reunir-se-á ordinariamente a cada dois meses e
suas Câmaras, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Ministro de
Estado da Educação e do Desporto.
§ 3º O Conselho Nacional de Educação será presidido por um de seus membros, eleito
por seus pares para mandato de dois anos, vedada a reeleição imediata.
§ 4º O Ministro de Estado da Educação e do Desporto presidirá as sessões a que
comparecer.
Art. 8º A Câmara de Educação Básica e a Câmara de Educação Superior serão
constituídas cada uma, por doze conselheiros, sendo membros natos, na Câmara de Educação
Básica, o Secretário de Educação Fundamental e na Câmara de Educação Superior, o Secretário
de Educação Superior, ambos do Ministério da Educação e do Desporto e nomeados pelo
Presidente da República.
§ 1º A escolha e nomeação dos conselheiros será feita pelo Presidente da República,
sendo que pelo menos a metade, obrigatoriamente, dentre os indicados em listas elaboradas
especialmente para cada Câmara, mediante consulta a entidades da sociedade civil,
relacionadas às áreas de atuação dos respectivos colegiados.
§ 2º Para a Câmara de Educação Básica a consulta envolverá, necessariamente,
indicações formuladas por entidades nacionais, públicas e particulares, que congreguem os
docentes, dirigentes de instituições de ensino e os Secretários de Educação dos Municípios, dos
Estados e do Distrito Federal.
§ 3º Para a Câmara de Educação Superior a consulta envolverá, necessariamente,
indicações formuladas por entidades nacionais, públicas e particulares, que congreguem os
reitores de universidades, diretores de instituições isoladas, os docentes, os estudantes e
segmentos representativos da comunidade científica.
§ 4º A indicação, a ser feita por entidades e segmentos da sociedade civil, deverá incidir
sobre brasileiro de reputação ilibada, que tenham prestado serviços relevantes à educação à
ciência e à cultura.
§ 5º Na escolha dos nomes que comporão as Câmaras, o Presidente da República levará
em conta a necessidade de estarem representadas todas as regiões do país e as diversas
modalidades de ensino, de acordo com a especificidade de cada colegiado.
§ 6º Os conselheiros terão mandato de quatro anos, permitida uma recondução para o
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período imediatamente subsequente, havendo renovação de metade das Câmaras a cada dois
anos, sendo que, quando da constituição do Conselho, metade de seus membros serão
nomeados com mandato de dois anos.
§ 7º Cada Câmara será presidida por um conselheiro escolhido por seus pares, vedada a
escolha do membro nato, para mandato de um ano, permitida uma única reeleição imediata.
Art. 9º As Câmaras emitirão pareceres e decidirão, privativa e autonomamente, os
assuntos a elas pertinentes, cabendo, quando for o caso, recurso ao Conselho pleno.
§ 1º São atribuições da Câmara de Educação Básica:
a) examinar os problemas da educação infantil, do ensino fundamental, da educação especial e
do ensino médio e tecnológico e oferecer sugestões para sua solução;
b) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliações dos diferentes níveis
e modalidades mencionados na alínea anterior;
c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do
Desporto;
d) colaborar na preparação do Plano Nacional de Educação e acompanhar sua execução, no
âmbito de sua atuação;
e) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto em todos os assuntos relativos à
educação básica;
f) manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal
acompanhando a execução dos respectivos Planos de Educação;
g) analisar as questões relativas à aplicação da legislação referente à educação básica;
§ 2º São atribuições da Câmara de Educação Superior:
a) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação da educação superior;
b) oferecer sugestões para a elaboração do Plano Nacional de Educação e acompanhar sua
execução, no âmbito de sua atuação;
c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do
Desporto, para os cursos de graduação;
d) deliberar sobre os relatórios encaminhados pelo Ministério da Educação e do Desporto sobre
o reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por instituições de ensino superior assim
como sobre autorização prévia daqueles oferecidos por instituições não universitárias;
e) deliberar sobre a autorização, o credenciamento e o recredenciamento periódico de
instituições de educação superior, inclusive de universidades, com base em relatórios e
avaliações apresentados pelo Ministério da Educação e do Desporto;
f) deliberar sobre os estatutos das universidades e o regimento das demais instituições de
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educação superior que fazem parte do sistema federal de ensino; deliberar sobre os relatórios
para reconhecimento periódico de cursos de mestrado e doutorado, elaborados pelo Ministério
da Educação e do Desporto, com base na avaliação dos cursos;
h) analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à educação superior;
i) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto nos assuntos relativos à educação
superior.
§ 3º As atribuições constantes das alíneas "d", "e" e "f" do parágrafo anterior poderão ser
delegadas, em parte ou no todo, aos Estados e ao Distrito Federal.
§ 4º O recredenciamento a que refere a alínea "e" do § 2º deste artigo poderá incluir
determinação para a desativação de cursos e habilitações."
Art. 2º As deliberações e pronunciamentos do Conselho Pleno e das Câmaras deverão
ser homologados pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
Art. 3º Com vistas ao disposto na letra "e" do § 2º do art. 9º da Lei n.º 4.024, de 1961
com a redação dada pela presente Lei, o Ministério da Educação e do Desporto fará realizar
avaliações periódicas das instituições e dos cursos de nível superior, fazendo uso de
procedimentos e critérios abrangentes dos diversos fatores que determinam a qualidade e a
eficiência das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
§ 1º Os procedimentos a serem adotados para as avaliações a que se refere o caput
incluirão, necessariamente, a realização, a cada ano, de exames nacionais com bases nos conte
os mínimos estabelecidos para cada curso, previamente divulgados e destinados a aferir os
conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos em fase de conclusão dos cursos de
graduação.
§ 2º O Ministério da Educação e do Desporto divulgará, anualmente, o resultado das
avaliações referidas no caput deste artigo, inclusive dos exames previstos no parágrafo anterior
informando o desempenho de cada curso, sem identificar nominalmente os alunos avaliados.
§ 3º A realização de exame referido no § 1º deste artigo‚ condição prévia para obtenção
do diploma, mas constará do histórico escolar de cada aluno apenas o registro da data em que a
ele se submeteu.
§ 4º Os resultados individuais obtidos pelos alunos examinados não serão computados
para sua aprovação, mas constarão de documento específico, emitido pelo Ministério da
Educação e do Desporto, a ser fornecido exclusivamente a cada aluno.
§ 5º A divulgação dos resultados dos exames, para fins diversos do instituído neste
artigo, implicará responsabilidade para o agente, na forma da legislação pertinente.
§ 6º O aluno poderá, sempre que julgar conveniente, submeter-se a novo exame nos
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anos subseqüentes, fazendo jus a novo documento específico.
§7º A introdução dos exames nacionais, como um dos procedimentos para avaliação dos
cursos de graduação, será efetuada gradativamente, a partir do ano seguinte à publicação da
presente Lei, cabendo ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto determinar os cursos a
serem avaliados.
Art. 4º Os resultados das avaliações referidas no § 1º do art. 2º serão, também, utilizados
pelo Ministério da Educação e do Desporto para orientar suas ações no sentido de estimular e
fomentar iniciativas voltadas para a melhoria da qualidade do ensino, principalmente as que
visem a elevação da qualificação dos docentes.
Art. 5º São revogadas todas as atribuições e competências do Conselho Federal de
Educação previstas em lei.
Art. 6º São extintos os mandatos dos membros do Conselho Federal de Educação,
devendo o Ministério da Educação e do Desporto exercer as atribuições e competências do
Conselho Nacional de Educação, até a instalação deste.
Parágrafo único. No prazo de noventa dias, a partir da publicação desta Lei, o Poder Executivo
adotará as providências necessárias para a instalação do Conselho.
Art. 7º São convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n.º 1.126, de
26 de setembro de 1995, e os processos em andamento no Conselho Federal de Educação
quando de sua extinção serão decididos a partir da instalação do Conselho Nacional de
Educação, desde que requerido pela parte interessada, no prazo de trinta dias, a contar da
vigência desta Lei.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 24 de novembro de 1995, 174º da Independência e 107º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
WWW.pedagogiaemfoco.pro.br - Acessado em 6 de Abril de 2012.
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Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI No 10.861, DE 14 DE ABRIL DE 2004.
Conversão da MPv nº 147, de 2003

Institui o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior – SINAES e dá outras
providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior SINAES, com o objetivo de assegurar processo nacional de avaliação das instituições de
educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes,
nos termos do art 9º, VI, VIII e IX, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
§ 1o O SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação superior, a
orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e
efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos
compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da
valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à
diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional.
§ 2o O SINAES será desenvolvido em cooperação com os sistemas de ensino dos
Estados e do Distrito Federal.
Art. 2o O SINAES, ao promover a avaliação de instituições, de cursos e de desempenho
dos estudantes, deverá assegurar:
I – avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise global e integrada das
dimensões,

estruturas,

relações,

compromisso

social,

atividades,

finalidades

e

responsabilidades sociais das instituições de educação superior e de seus cursos;
II – o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos avaliativos;
III – o respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos;
IV – a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo das instituições de
educação superior, e da sociedade civil, por meio de suas representações.
Parágrafo único. Os resultados da avaliação referida no caput deste artigo constituirão
referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação superior, neles
compreendidos o credenciamento e a renovação de credenciamento de instituições de educação
superior, a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de
graduação.
Art. 3o A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo identificar o
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seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas,
projetos e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais, dentre elas
obrigatoriamente as seguintes:
I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional;
II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de
operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas
de pesquisa, de monitoria e demais modalidades;
III – a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua
contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do
meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural;
IV – a comunicação com a sociedade;
V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu
aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho;
VI – organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade
dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação
dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios;
VII – infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de
informação e comunicação;
VIII – planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da
auto-avaliação institucional;
IX – políticas de atendimento aos estudantes;
X – sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos
compromissos na oferta da educação superior.
§ 1o Na avaliação das instituições, as dimensões listadas no caput deste artigo serão
consideradas de modo a respeitar a diversidade e as especificidades das diferentes organizações
acadêmicas, devendo ser contemplada, no caso das universidades, de acordo com critérios
estabelecidos em regulamento, pontuação específica pela existência de programas de
pós-graduação e por seu desempenho, conforme a avaliação mantida pela Fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.
§ 2o Para a avaliação das instituições, serão utilizados procedimentos e instrumentos
diversificados, dentre os quais a auto-avaliação e a avaliação externa in loco.
§ 3o A avaliação das instituições de educação superior resultará na aplicação de
conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis, a cada uma das dimensões e ao
conjunto das dimensões avaliadas.
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Art. 4o A avaliação dos cursos de graduação tem por objetivo identificar as condições de
ensino oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, às
instalações físicas e à organização didático-pedagógica.
§ 1o A avaliação dos cursos de graduação utilizará procedimentos e instrumentos
diversificados, dentre os quais obrigatoriamente as visitas por comissões de especialistas das
respectivas áreas do conhecimento
§ 2o A avaliação dos cursos de graduação resultará na atribuição de conceitos,
ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis, a cada uma das dimensões e ao conjunto das
dimensões avaliadas.
Art. 5o A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será
realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE.
§ 1o O ENADE aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos
programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas
habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas
competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados
à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento.
§ 2o O ENADE será aplicado periodicamente, admitida a utilização de procedimentos
amostrais, aos alunos de todos os cursos de graduação, ao final do primeiro e do último ano de
curso.
§ 3o A periodicidade máxima de aplicação do ENADE aos estudantes de cada curso de
graduação será trienal.
§ 4o A aplicação do ENADE será acompanhada de instrumento destinado a levantar o
perfil dos estudantes, relevante para a compreensão de seus resultados.
§ 5o O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo
inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular com relação a essa
obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo
Ministério da Educação, na forma estabelecida em regulamento.
§ 6o Será responsabilidade do dirigente da instituição de educação superior a inscrição
junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP de
todos os alunos habilitados à participação no ENADE.
§ 7o A não-inscrição de alunos habilitados para participação no ENADE, nos prazos
estipulados pelo INEP, sujeitará a instituição à aplicação das sanções previstas no § 2 o do art.
10, sem prejuízo do disposto no art. 12 desta Lei.
§ 8o A avaliação do desempenho dos alunos de cada curso no ENADE será expressa por
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meio de conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis, tomando por base padrões
mínimos estabelecidos por especialistas das diferentes áreas do conhecimento.
§ 9o Na divulgação dos resultados da avaliação é vedada a identificação nominal do
resultado individual obtido pelo aluno examinado, que será a ele exclusivamente fornecido em
documento específico, emitido pelo INEP.
§ 10. Aos estudantes de melhor desempenho no ENADE o Ministério da Educação
concederá estímulo, na forma de bolsa de estudos, ou auxílio específico, ou ainda alguma outra
forma de distinção com objetivo similar, destinado a favorecer a excelência e a continuidade
dos estudos, em nível de graduação ou de pós-graduação, conforme estabelecido em
regulamento.
§ 11. A introdução do ENADE, como um dos procedimentos de avaliação do SINAES,
será efetuada gradativamente, cabendo ao Ministro de Estado da Educação determinar
anualmente os cursos de graduação a cujos estudantes será aplicado.
Art. 6o Fica instituída, no âmbito do Ministério da Educação e vinculada ao Gabinete do
Ministro de Estado, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES,
órgão colegiado de coordenação e supervisão do SINAES, com as atribuições de:
I – propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos da avaliação institucional, de
cursos e de desempenho dos estudantes;
II – estabelecer diretrizes para organização e designação de comissões de avaliação, analisar
relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações às instâncias competentes;
III – formular propostas para o desenvolvimento das instituições de educação superior, com
base nas análises e recomendações produzidas nos processos de avaliação;
IV – articular-se com os sistemas estaduais de ensino, visando a estabelecer ações e critérios
comuns de avaliação e supervisão da educação superior;
V – submeter anualmente à aprovação do Ministro de Estado da Educação a relação dos cursos
a cujos estudantes será aplicado o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE;
VI – elaborar o seu regimento, a ser aprovado em ato do Ministro de Estado da Educação;
VII – realizar reuniões ordinárias mensais e extraordinárias, sempre que convocadas pelo
Ministro de Estado da Educação.
Art. 7o A CONAES terá a seguinte composição:
I – 1 (um) representante do INEP;
II – 1 (um) representante da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – CAPES;
III – 3 (três) representantes do Ministério da Educação, sendo 1 (um) obrigatoriamente do órgão
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responsável pela regulação e supervisão da educação superior;
IV – 1 (um) representante do corpo discente das instituições de educação superior;
V – 1 (um) representante do corpo docente das instituições de educação superior;
VI – 1 (um) representante do corpo técnico-administrativo das instituições de educação
superior;
VII – 5 (cinco) membros, indicados pelo Ministro de Estado da Educação, escolhidos entre
cidadãos com notório saber científico, filosófico e artístico, e reconhecida competência em
avaliação ou gestão da educação superior.
§ 1o Os membros referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão designados
pelos titulares dos órgãos por eles representados e aqueles referidos no inciso III do caput deste
artigo, pelo Ministro de Estado da Educação.
§ 2o O membro referido no inciso IV do caput deste artigo será nomeado pelo
Presidente da República para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução.
§ 3o Os membros referidos nos incisos V a VII do caput deste artigo serão nomeados
pelo Presidente da República para mandato de 3 (três) anos, admitida 1 (uma) recondução,
observado o disposto no parágrafo único do art. 13 desta Lei.
§ 4o A CONAES será presidida por 1 (um) dos membros referidos no inciso VII do
caput deste artigo, eleito pelo colegiado, para mandato de 1 (um) ano, permitida 1 (uma)
recondução.
§ 5o As instituições de educação superior deverão abonar as faltas do estudante que, em
decorrência da designação de que trata o inciso IV do caput deste artigo, tenha participado de
reuniões da CONAES em horário coincidente com as atividades acadêmicas.
§ 6o Os membros da CONAES exercem função não remunerada de interesse público
relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de que sejam titulares e,
quando convocados, farão jus a transporte e diárias.
Art. 8o A realização da avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos
estudantes será responsabilidade do INEP.
Art. 9o O Ministério da Educação tornará público e disponível o resultado da avaliação
das instituições de ensino superior e de seus cursos.
Art. 10. Os resultados considerados insatisfatórios ensejarão a celebração de protocolo
de compromisso, a ser firmado entre a instituição de educação superior e o Ministério da
Educação, que deverá conter:
I – o diagnóstico objetivo das condições da instituição;
II – os encaminhamentos, processos e ações a serem adotados pela instituição de educação
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superior com vistas na superação das dificuldades detectadas;
III – a indicação de prazos e metas para o cumprimento de ações, expressamente definidas, e a
caracterização das respectivas responsabilidades dos dirigentes;
IV – a criação, por parte da instituição de educação superior, de comissão de acompanhamento
do protocolo de compromisso.
§ 1o O protocolo a que se refere o caput deste artigo será público e estará disponível a
todos os interessados.
§ 2o O descumprimento do protocolo de compromisso, no todo ou em parte, poderá
ensejar a aplicação das seguintes penalidades:
I – suspensão temporária da abertura de processo seletivo de cursos de graduação;
II – cassação da autorização de funcionamento da instituição de educação superior ou do
reconhecimento de cursos por ela oferecidos;
III – advertência, suspensão ou perda de mandato do dirigente responsável pela ação não
executada, no caso de instituições públicas de ensino superior.
§ 3o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelo órgão do Ministério da
Educação responsável pela regulação e supervisão da educação superior, ouvida a Câmara de
Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, em processo administrativo próprio,
ficando assegurado o direito de ampla defesa e do contraditório.
§ 4o Da decisão referida no § 2o deste artigo caberá recurso dirigido ao Ministro de
Estado da Educação.
§ 5o O prazo de suspensão da abertura de processo seletivo de cursos será definido em
ato próprio do órgão do Ministério da Educação referido no § 3o deste artigo.
Art. 11. Cada instituição de ensino superior, pública ou privada, constituirá Comissão
Própria de Avaliação - CPA, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta Lei,
com as atribuições de condução dos processos de avaliação internos da instituição, de
sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP, obedecidas as seguintes
diretrizes:
I – constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino superior, ou por previsão
no seu próprio estatuto ou regimento, assegurada a participação de todos os segmentos da
comunidade universitária e da sociedade civil organizada, e vedada a composição que
privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos;
II – atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na
instituição de educação superior.
Art. 12. Os responsáveis pela prestação de informações falsas ou pelo preenchimento de
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formulários e relatórios de avaliação que impliquem omissão ou distorção de dados a serem
fornecidos ao SINAES responderão civil, penal e administrativamente por essas condutas.
Art. 13. A CONAES será instalada no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação
desta Lei.
Parágrafo único. Quando da constituição da CONAES, 2 (dois) dos membros referidos no
inciso VII do caput do art. 7o desta Lei serão nomeados para mandato de 2 (dois) anos.
Art. 14. O Ministro de Estado da Educação regulamentará os procedimentos de
avaliação do SINAES.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se a alínea a do § 2o do art. 9o da Lei no 4.024, de 20 de dezembro de
1961, e os arts 3º e e 4o da Lei no 9.131, de 24 de novembro de 1995.
Brasília, 14 de abril de 2004; 183o da Independência e 116o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro
WWW.planalto.gov.br?ccivil - Acessado em 7 de Abril de 2012.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.4.2004

ANEXO 8
ANHANGUERA DEMITE 680 PROFESSORES
DOCENTES ERAM DA UNIBAN, DA UNIABC E DA SENADOR FLÁQUER,
INSTITUIÇÕES ADQUIRIDAS RECENTEMENTE PELO GRUPO
SEGUNDO SINDICATO, É O MAIOR CORTE EM 20 ANOS; PODERÁ HAVER
OUTRAS CONTRATAÇÕES COM VALOR MENOR DE HORA/AULA
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FÁBIO TAKAHASHI
PATRÍCIA GOMES
DE SÃO PAULO

Maior rede de ensino superior do país, a Anhanguera Educacional demitiu neste final de
ano cerca de 680 professores de três instituições adquiridas recentemente na capital paulista e
no ABC.
Somente na Uniban da capital, foram cortados por volta de 400 docentes, o que
representa metade do quadro. A instituição foi comprada pelo grupo em setembro.
Segundo o Sinpro-SP (sindicato dos docentes), é o maior corte numa instituição em ao
menos 20 anos. E boa parte dos demitidos são mestres e doutores, ou seja, com salários
maiores.
Também houve cortes de professores no campus ABC da Uniban, na UniABC e na
faculdade Senador Fláquer. Juntas, elas possuem pouco mais de 60 mil estudantes.
Nas escolas circula a informação que a Anhanguera contratará docentes para suprir
parcialmente o corte, mas com titulação menor e com hora-aula mais baixa.
Segundo professores, um mestre da Uniban ganha R$ 38 por hora. A Anhanguera
pagará R$ 26 aos novatos.
Os dados sobre as demissões foram levantados pelos sindicatos dos docentes. Em nota,
a Anhanguera confirmou que houve “desligamentos”, sem informar o volume nem como será a
reposição.

CRÍTICAS
“A demissão não teve a ver com a minha aula, foi só por causa da titulação”, disse uma
docente de psicologia.
“Eles estão fazendo uma reengenharia econômica, com prejuízo às condições de
trabalho e de ensino”, afirma o presidente do sindicato paulistano de professores, Luiz Antonio
Barbagli.
Outra mudança para 2012 é que os mestres e doutores que permanecerem terão de
reduzir suas cargas de trabalho, diminuindo os salários.
Legalmente, as universidades precisam ter ao menos 1/3 de professores com mestrado
ou doutorado. Mas há o entendimento de que a porcentagem diz respeito ao número de
docentes, não à quantidade de aulas dadas.
Mesmo antes dos cortes, a Uniban já enfrentava problemas de qualidade de ensino.
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Na última avaliação federal, a escola teve nota 2 (numa escala de 1 a 5) e foi considerada
reprovada pelo governo.
Segundo o sindicato dos docentes do ABC, outra alteração é a diminuição de aulas
presenciais. No caso da UniABC, os alunos tinham 20 por semana e passarão a ter 9. Os
estudantes receberão aulas à distância.
Folha de São Paulo Quarta-feira, 21 de dezembro de 2011, Cotidiano página C5

http://acervo.folha.com.br/fsp/2011/12/21/15 - Acessado em 31 de Julho de 2012.

ANEXO 9
PLANO DISCIPLINAR
Curso: Pedagogia
Ano letivo: 2011
Curso: Pedagogia
Série: 3º
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Disciplina: Estudos Transversais
Carga anual: 88

Ementa:

A dinâmica do processo educacional na atualidade. As questões curriculares contemporâneas e a
formação escolar em valores. A origem das disciplinas curriculares. Os caminhos que levam à
transversalidade e aos temas transversais. Discussões sobre multidisciplinaridade,
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade como uma proposta para o currículo escolar. A
estratégia pedagógica de projetos como forma essencial para o ensino transversal.

Justificativa da disciplina no conjunto da formação:

A disciplina permite ao discente refletir sobre os processos pedagógicos inerentes ao currículo e
suas implicações para a construção de uma realidade educacional transformadora. Enfatiza de
maneira crítica a necessidade do diálogo entre as diferentes áreas de saber, não estruturadas por
eixos disciplinares. A pedagogia de projetos, aqui abordada, permite uma ação intencional,
fundamentada em pressupostos teóricos que indicam mudanças paradigmáticas.

Objetivos:

A disciplina tem como finalidade discutir a importância do significado e implicações que os
Estudos Transversais têm para a educação, aprofundando os conceitos de multidisciplinaridade,
interdisciplinaridade e transversalidade, abordando as implicações que essa proposta traz para a
construção de uma realidade educacional transformadora, voltada para aspectos políticos. Propõe,
igualmente, um estudo aprofundado sobre a Pedagogia de Projetos e suas contribuições para uma
educação por valores.

Conteúdo Programático
Se
m.

Tópic
o

Nº. de
Aulas

Conteúdo Programático por aula

Estratégia metodológica por
aula

Aula Expositiva

Aula Expositiva

1

01

2

Organização e Planejamento
didático-pedagógico da disciplina.
Elaboração dos instrumentos de avaliação
semestral.

1

02

2

Apresentação da disciplina, objetivos,
conteúdo programático, bibliografia, critérios
e sistema de avaliação. Conceitos
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introdutórios.
Tomaz Tadeu
1

03

2

Currículo Questões Contemporâneas

Documentos de Identidade
Cap I – Teorias do Currículo (AC)
Tomaz Tadeu

1

04

2

Currículo e a realidade escolar

Documentos de Identidade
Cap. II das Teorias Tradicionais às
Teorias Críticas (AC)
Tomaz Tadeu

1

05

2

Currículo e a realidade escolar: desafios

Documentos de Identidade
Cap. II das Teorias Tradicionais às
Teorias Críticas (AC)
Tomaz Tadeu

1

06

2

Currículo e os conhecimentos escolares

Documentos de Identidade
Cap. II das Teorias Tradicionais às
Teorias Críticas (AC)
Luiz Carlos Freitas

1

07

2

O currículo Nacional: A lógica da escola

Ciclos, Seriação e Avaliação
Cap I a Lógica da Escola (AC)
Luiz Carlos Freitas

1

08

2

Ciclos de formação, progressão continuada,
promoção automática

Ciclos, Seriação e Avaliação
Cap I a Lógica da Escola (AC)
Luiz Carlos Freitas

1

09

2

Confronto de Lógicas

Ciclos, Seriação e Avaliação
Cap I a Lógica da Escola (AC)

1

10

2

A origem das disciplinas

Ulisses Araújo Cap I

1

11

2

A interdisciplinaridade e a realidade escolar

Ulisses Araújo Cap I

1

13

2

As disciplinas e suas inter relações

Zabala Cap I

1

14

2

Multidisciplinaridade, Interdisciplinaridade e
Transdisciplinaridade

Zabala Cap I

1

15

2

Interdisciplinaridade e o contexto escolar

Estudo de caso

1

16

2

Os caminhos da transversalidade

Ulisses Araújo
Temas Transversais
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Cap II Os Caminhos da
Transversalidade (AC)
Ulisses Araújo
1

17

2

Os objetivos da educação e os temas
transversais

Temas Transversais
Cap II Os Caminhos da
Transversalidade (AC)
Ulisses Araújo

1

18

2

O caminho construtivista

Temas Transversais
Cap II Os Caminhos da
Transversalidade (AC)

19

1

20

Avaliação da Coordenação (AC).

1

21

Aulas de revisão das avaliações da
coordenação. Correção e Vista de provas.

1

22

Encerramento e balanço do semestre.

23

Organização e Planejamento
didático-pedagógico da disciplina.
Elaboração dos instrumentos de avaliação
semestral.

2

2

Práticas de transversalidade

1

Painel Ilustrativo

Valentin Gavidia Cap I
2
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2

A construção do conceito de transversalidade

Valores e Temas Transversais no
Curr
Valentin Gavidia Cap I

2

2

25

26

2

A transversalidade como Paradigma

2

A evolução da dimensão conceitual da
transversalidade

Valores e Temas Transversais no
Curr
Valentin Gavidia Cap I
Valores e Temas Transversais no
Curr
Rafael Yus Cap II

2

27

2

Temas Transversais e Educação Global

Valores e Temas Transversais no
Curr
Rafael Yus Cap II

2

2

28

29

2

E escola frente à mudança de paradigma

2

A transversalidade: o problema do conteúdo
escolar

Valores e Temas Transversais no
Curr
Rafael Yus Cap II
Valores e Temas Transversais no
Curr
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2

30

2

A importância da transversalidade para o
contexto escolar

2

31

2

A educação e a complexidade

Estudo de caso
Izabel Petraglia Cap. II
O pensamento de Edgar Morin
Izabel Petraglia Cap. II

2

32

2

A educação e a complexidade: O ser e o saber
O pensamento de Edgar Morin

2

33

2

O ensino transversal

Ulisses Araújo Cap. III

2

34

2

Os projetos como estratégia pedagógica

Ulisses Araújo Cap. III

2

35

2

O conhecimento em rede

Ulisses Araújo Cap. III

2

36

2

A rede e o projeto como estratégia
pedagógica

Ulisses Araújo Cap. III

2

37

2

Temas Transversais e as estratégias de
projeto

Painel Ilustrativo

2

38

2

Função social do ensino e o enfoque
globalizador

Zabala Cap II

2

39

2

O papel dos sistemas educativos como
reflexo dos modelos sociais

Zabala Cap II

2

40

2

Ensinar para a complexidade

Zabala Cap II

2

41

2

Integração dos temas

Painel Ilustrativo

2

42

Avaliação da Coordenação (AC).

2

43

Aulas de revisão das avaliações da
coordenação. Correção e Vista de provas.

2

44

Encerramento e balanço da disciplina.

Total
Aulas

de

88

Avaliação:

A Avaliação Formativa constituir-se-á através de instrumentos diversos, tais como: trabalhos em grupo sobre
os temas abordados, seminários, avaliação individual. Avaliação da Coordenação (AC): Sistema Integrado de
Rendimento Acadêmico.

Bibliografia Básica
Autor(es)

Nome do Livro

Local de Publicação

Editora

1. ARAÚJO, Ulisses Ferreira de. Temas Transversais e a estratégia de projetos. São Paulo: Moderna.

Ano
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2003.

ALVARES, M. N. et alii. Valores e temas transversais no currículo. Porto Alegre: Artmed,
2002, 184 p.
ZABALA, A. Enfoque globalizador e pensamento complexo: uma proposta para o currículo escolar.
Trad. Emani Rosa. – Proto Alegre: Artmed, 2002
Bibliografia Complementar
Autor(es)

Nome do Livro

Local de Publicação

Editora

Ano

BUSQUETS, M. D. et al. Temas Transversais em Educação: bases para uma formação
integral. 5ª ed. São Paulo: Ática, 1999, 198p. (Série Fundamentos).
SANTOMÉ, Jurjo Torres. Globalização e interdisciplinaridade: o currículo integrado. Tradução de Cláudia
Schilling. Porto Alegre: ArtMed, 1998.
YUS, Rafael. Temas transversais: em busca de uma nova escola. Tradução de Ernani F. da F. Rosa.Porto
Alegre: ArtMed, 1998.
FAZENDA, Ivani C. Interdisciplinaridade: História, teoria e pesquisa. 11. ed. Campinas, SP: Papirus,2003.
PETRAGLIA, Izabel. Edgar Morin: a educação e a complexidade do ser e do saber. 10ed. Petropólis, RJ:
vozes, 2008.
SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de Identidade.- 2ª.edição – BH . Autêntica, 2007

Sugestão de Leitura

ANEXO 10

Na Unifesp, cotista só fica atrás nos cursos de exatas
Beneficiados têm desempenho igual aos demais durante a graduação em 21 das 23
carreiras

Universidade destina 10% de suas vagas a estudantes cotistas e critica projeto no
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Congresso que estipula reserva de 50% das vagas

FÁBIO TAKAHASHI
DA REPORTAGEM LOCAL

Os estudantes cotistas na Universidade Federal de São Paulo têm desempenho
semelhante aos demais durante a graduação em 21 dos seus 23 cursos. As duas exceções estão
em carreiras na área de exatas.
Os dados fazem parte de uma pesquisa da pró-reitoria de graduação da instituição, que
aponta problemas no ensino público como uma das explicações para o baixo desempenho dos
cotistas nas exatas.
O estudo também serve como base para crítica ao projeto a ser votado no Congresso,
que determina que as universidades reservem metade de suas vagas a alunos da rede pública.
Há três anos, a Unifesp destina 10% das vagas a alunos de escolas públicas que se
declarem negros, pardos ou indígenas.
Com a reserva, os cotistas chegam a ser aprovados no vestibular com nota 30% inferior
aos demais. Em geral, a diferença desaparece no início da graduação, inclusive em medicina.
Já em engenharia química e em ciências da computação, os únicos cursos de exatas da
Unifesp, os cotistas estão piores. Neste último, por exemplo, as médias foram 6,9 e 5, na escala
de 0 a 10, sendo 7 o mínimo exigido (veja quadro abaixo).
"Os cotistas parecem estar mais preparados para as adversidades e têm condições de
melhorar rapidamente", afirma o pró-reitor de graduação da Unifesp, Luiz Eugênio Mello.
Sobre os cursos de exatas, a explicação apontada por Mello é que a rede média pública
esteja mais deficiente nessa área.
Os dados divulgados em março pela Secretaria da Educação da gestão Serra (PSDB)
reforçam a tese: 96% dos alunos do ensino médio tiveram notas insatisfatórias em matemática
no exame aplicado pelo governo; em português, foram 79%.
Procurada ontem, a pasta diz investir "maciçamente" na melhoria da rede, com
recuperações aos alunos, por exemplo.

Crítica a projeto de lei
Para Mello, os dados indicam que o projeto a ser votado reduzirá a qualidade dos cursos.
Isso porque, além das notas nas exatas, a reprovação é maior entre os cotistas na Unifesp -43%
repetiram ao menos uma disciplina em 2007; entre os demais, 34%. "Dez por cento de cotas
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parecem o nosso limite. Se aumentar, vamos perder em qualidade", diz.
Defensor da lei, o coordenador do Movimento dos Sem Universidade, Sérgio Custódio,
rebate: "Como podem criticar os 50% se nem tentaram? Os dados deles próprios mostram o
potencial da rede pública".
Outras instituições já divulgaram estudos que indicam que os beneficiados por ações
inclusivas podem ter boas notas.
Na Unicamp, que dá pontos no vestibular a alunos da rede pública, os beneficiados
chegam a ter médias até mais altas na graduação. "Isso só ocorre porque tivemos liberdade.
Fixar um projeto para todos é um erro", afirma o coordenador da seleção, Leandro Tessler.
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ANEXO 11

Estudos apontam bom rendimento de cotistas
Unicamp, UFBA e Uergs adotaram diferentes tipos de ação afirmativa
19% das universidades públicas do país já aplicam algum tipo de benefício aos
alunos afrodescendentes ou que sejam de baixa renda
ANTÔNIO GOIS
RAPHAEL GOMIDE
DA SUCURSAL DO RIO

As políticas de ações afirmativas em discussão no Congresso já podem ser examinadas
com base em experiências concretas de várias universidades públicas brasileiras. A Folha
selecionou três delas por serem pioneiras ou por já terem feitos estudos que permitiram avaliar
os primeiros resultados.
Os caminhos escolhidos pela Unicamp, UFBA (Universidade Federal da Bahia) e Uergs
(Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) são diferentes. Em comum, está o fato de as
análises feitas até o momento terem mostrado que o desempenho dos beneficiados foi
semelhante -e em alguns casos até superior- ao dos demais estudantes. As taxas de evasão deles
também foram menores.
A Uergs foi a primeira universidade pública a adotar, em 2002, uma reserva de vagas
levando em conta apenas o critério socioeconômico, sem considerar a cor do candidato.
A instituição separa metade das suas vagas a alunos carentes e 10% a portadores de
deficiência. "Embora não haja dados confiáveis a respeito, toda desigualdade ou preconceito se
traduz em diferenças econômicas. Por isso, atendemos a todas as formas de desigualdade",
disse o reitor da universidade, Nelson Boeira. Segundo ele, a diferença nas notas foi pequena
entre os grupos de alunos.

Preconceito
A UFBA, uma das primeiras federais a adotar cotas, escolheu reservar vagas para alunos
da rede pública que fossem, majoritariamente, pretos, pardos ou indígenas. Com isso, pela
primeira vez os calouros da rede pública superaram os das particulares na aprovação e o
percentual de pretos, pardos e indígenas ficou próximo ao da população do Estado.
Para o pró-reitor de graduação, Maerbal Bittencourt Marinho, o aumento do percentual
de negros seria alcançado mesmo sem o corte racial. Apesar disso, ele defende o critério.
"Nas escolas públicas baianas, o percentual de negros é grande. Mas a universidade
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aceitou estabelecer também o corte racial para mostrar que ela defende que o lugar do negro é
também na universidade. Isso ajuda a mudar a visão preconceituosa da sociedade", diz.
Já a Unicamp, por meio de um sistema de concessão de bônus, foi a primeira instituição
pública a adotar uma ação afirmativa sem cotas usando a justificativa de que, dessa maneira,
seria preservado o princípio do mérito acadêmico.
Houve aumento no número de alunos de escolas públicas, pretos, pardos e indígenas,
ainda que não próximo do percentual da população de São Paulo.
A universidade avaliou o desempenho acadêmico do método. Na maioria dos cursos (31
dos 56), os beneficiados apresentam rendimento melhor do que o dos demais no primeiro
semestre. "Os resultados mostram que o programa foi até agora bem-sucedido, mas vamos
continuar acompanhando os resultados para ter mais confiança no caminho escolhido ou
aperfeiçoando o sistema", diz o reitor José Tadeu Jorge.
Essas não são as únicas experiências com ações afirmativas em curso no Brasil.
Segundo a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, 30 instituições de
ensino superior federais ou estaduais já adotam algum critério. Elas representam 19% total de
162 instituições dessas duas redes.
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ANEXO 12

Audiência pública expõe problemas na Anhanguera

Em audiência pública realizada no último dia 8, na Assembleia Legislativa, professores,
alunos e dirigentes sindicais relataram por mais de duas horas os problemas vividos em diversas
instituições de ensino superior em São Paulo recentemente adquiridas pelo grupo Anhanguera
Educacional.
O ponto de partida foram as demissões em massa de docentes. Em todo o estado, o
número de dispensas chega a 1,5 mil. De acordo com levantamento feito pela Federação dos
Professores (FEPESP), a maioria desses professores tem titulação acadêmica, ou seja, são
mestres e doutores.
O presidente do SINPRO-SP, Luiz Antonio Barbagli, destacou durante a audiência que
o fato de a Anhanguera ser uma empresa de capital aberto é algo novo nas relações com os
mantenedores. Trata-se de um outro parâmetro econômico, que exige lucro. E os reflexos dessa
dinâmica já começam a ser vistos: além da demissão em massa de professores, aumento no
número de alunos por sala de aula e o sucateamento do salário docente.
Celso Napolitano, presidente da FEPESP, ponderou sobre o impacto que o “modelo
Anhanguera” de negócio terá no ensino privado e na qualidade da educação no país nos
próximos anos. Em sua análise, a educação estaria sendo colocada como um detalhe em meio a
uma grande operação financeira.
Padrão Anhanguera
A Anhanguera trabalha com um padrão único de ensino que vem sendo disseminado por
todas as unidades espalhadas pelo país, com aulas presenciais e também aulas de EAD a partir
de uma plataforma central, seguindo um sistema. A empresa também disponibiliza material
didático customizado a seus alunos.
Mesmo que o impacto desse novo modelo educacional ainda não esteja totalmente
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dimensionado uma questão não pode ser ignorada desde já: a Anhanguera tem boa parte de seus
alunos inscritos nos programas ProUni e Fies. Ou seja: há dinheiro público envolvido no
processo.
Após os depoimentos durante a audiência, foi possível constatar que os problemas não
totalmente conhecidos. Os professores - que ainda não sabem a carga horária para o semestre tentam entender as mudanças e sobreviver ao clima de ameaças. Os mestres e doutores que
ficaram podem ter seu contrato de trabalho alterado, prestando serviços a uma fundação ligada
à Anhanguera, como denunciou uma das professoras.
Os estudantes começam a se mobilizar para cobrar da empresa compromisso com a
qualidade no ensino e prometem um movimento no dia 28 de fevereiro, nas unidades da
Anhanguera.
O deputado estadual Carlos Gianazzi, responsável pela convocação da audiência
pública, informou que todas as denúncias feitas seriam encaminhadas ao MEC e que ele vai
trabalhar para tornar pública a situação vivida pelos professores e estudantes da Anhanguera,
acionando a Comissão de Educação da própria da Assembleia Legislativa, da Câmara dos
Deputados e do Senado.
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Anhanguera demite 50% na UniABC
Fábio Munhoz
Do Diário do Grande ABC ( Acessado em 31 de Julho de 2012).

