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No mundo contemporâneo, há muitas armadilhas veladas, apoiadas em 

dicotomias e em recursos discursivos vagos, entrelaçados por artifícios afinados com a 

lógica da sociedade capitalista. Assim, é inegável a necessidade de se fomentar a reflexão 

e a análise sobre as relações entre Estado e sociedade, campos de conhecimento e gestão 

da vida, novas configurações temporais e espaciais de fenômenos e processos sociais e 

psíquicos. Compreendemos que as relações de forças em jogo não são estáticas, estão em 

tensão e transformação, constituindo distintos processos e temporalidades que produzem 

configurações de poder variáveis ao longo da história. Tanto os conflitos como as 

incertezas os demandam o redimensionamento de nossas ferramentas conceituais, a 

ampliação de nossos espaços de intervenção, a acuidade sobre as diferentes 

temporalidades que regem diferentes segmentos sociais, o que, em alguma medida, 

também promove uma reconfiguração de nossos campos de atuação e práxis.  

O capitalismo tardio traz novos mecanismos disciplinares e de controle, 

reforçando a produção de instituições mercantilizadas e de subjetividades capturadas e 

normalizadas; cabe, então, à Universidade e aos movimentos sociais 

encontrarem/forjarem novas armas que potencializem lutas contra a massificação e a 

alienação fomentada pelo significante despótico do Capital. Este papel é ainda mais 

importante quando vivemos em uma época na qual os distintos conflitos de poder 

coexistem com a intensificação e a crise do projeto neoliberal, o que explicita ainda mais 

as possibilidades e a necessidade de novos projetos e utopias sociais. 10 O Brasil que hoje 

se vê e que se vive apresenta políticas sociais frágeis gestadas em um contexto marcado 

por uma contradição particularmente acirrada que se faz presente também no campo da 



 

 

educação: a contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e a apropriação 

privada dos meios de produção.  

Essa contradição adquire, na sociedade atual, contornos peculiarmente intensos: 

por um lado, a produção e a reprodução das condições materiais de existência social 

condena o anacronismo e sublima o conhecimento e o desenvolvimento intelectual da 

classe trabalhadora; e, por outro, a automação, que objetiva diminuir os custos e 

maximizar a velocidade do processo produtivo, reduz o número de trabalhadores 

necessários à produção material, dando origem não apenas a uma expressiva massa de 

excluídos que vive em condições de miséria extrema, mas também a uma possibilidade 

de ampliação da exploração da classe trabalhadora sob a contínua ameaça do desemprego 

estrutural. Em outros termos, ao mesmo tempo em que o processo produtivo requer níveis 

de intelectualidade mais elevados por parte dos trabalhadores, a fim de que possam 

acompanhar os avanços científicotecnológicos, tais níveis de intelectualidade necessitam, 

sob a ótica da classe dominante, ser restritos aos aspectos imediatistas e relativistas 

atrelados ao processo de produção e reprodução da força de trabalho. Com efeito, o 

destaque no plano ideológico dado a dimensão intelectual é cerceado, no limite, pelo 

impedimento a todo custo da apropriação do conhecimento enquanto instrumento de luta 

emancipatória contra o capital monopolista.  

Não é difícil constatar que as classes dominantes precisam, ininterruptamente, 

recorrer a um leque de estratégias de controle social para obter da sociedade a adesão, 

sem questionamento e contestação, ao ideário político e econômico neoliberal. No 

entanto, quando essa adesão gratuita não é obtida, a classe dirigente econômica e política 

cegamente lança mão de mecanismos de opressão e retaliação para dar continuidade à 

manutenção da forma de organização societária em curso no mundo globalizado. Como 

a História já demonstrou que o capitalismo, ao imprimir clivagens que oprimem o ser 

social, não pode manter-se apenas fazendo uso da repressão pela força, existe uma busca 

contínua de diferentes formas de disseminação do ideário neoliberal que atingem o limiar 

de todos os tipos de preconceito e mistificação em relação a qualquer projeto político e 

social que vislumbre a superação radical da sociedade capitalista. É nesse contexto 

paradoxal, que o XX Simpósio da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 

Goiás, realizado entre os dias 17 e 21 de outubro de 2011, em Goiânia, se propôs a debater 

de modo profícuo e provocativo o tema: Políticas de formação e formação de políticas: 

reconfiguração de tempos e espaços.  



 

 

O tema buscou trazer para o debate social os agenciamentos de poder envoltos 

nos 11 distintos processos de formação e de elaboração de políticas. A definição por este 

tema também é síntese das relações entre trabalho, formação de professores e de 

psicólogos como eixo privilegiado da discussão acerca do projeto de sociedade inscrito 

nas políticas de formação e na formação das políticas na atualidade. No campo das 

políticas de formação pode-se apontar para o processo pelo qual a formação para o 

trabalho, até então entendida como a apropriação de um determinado conjunto de 

conhecimentos específicos e técnicos, é conduzida por uma lógica capitalista, 

comprometendo-se mais com as demandas do mercado, do que com as demandas sociais. 

Entretanto, tal formação está mascarada pelo discurso da competência, em que 

supostamente há a construção de capacidades cognitivas flexíveis e competências e 

habilidades relacionadas ao saber fazer que, aparentemente, permitem ao trabalhador 

resolver levianamente os problemas da prática cotidiana e adaptar-se a um universo 

produtivo que muda rápida e constantemente.  

De acordo com o ideário neoliberal, assiste-se na formação docente a uma 

reforma dos cursos de licenciatura, vinculada às amplas reformas educacionais, que 

trazem para o trabalho do professor uma concepção de formação com maior ênfase no 

pragmatismo, constituindo uma espécie de retorno ao tecnicismo em educação. Muitos 

pesquisadores têm denominado esse movimento no campo da formação docente de 

neotecnicismo. Assim, a formação na/para a prática tem sido a perspectiva dominante nas 

novas políticas de formação, que ecoaram, evidentemente, nas reformas curriculares. 

Entendemos que se faz necessário compreender criticamente as reconfigurações 

consequentes dessa nova concepção de formação, uma vez que não está claramente 

expressa nos documentos oficiais que orientam a formação de professores. A pauta 

política para a formação de professores representa uma boa síntese das reformas 

educacionais experimentadas nas duas últimas décadas. Subjacente a esta concepção de 

formação do professor, está a concepção mais ampla de formação do trabalhador.  

A partir da inauguração de novas relações entre capital e produção 

proporcionadas pelo rápido e amplo avanço de tecnologias sofisticadas, novas formas 

sofisticadas e sutis de relação/exploração foram surgindo e, com isso, também uma 

perspectiva mais tecnicista na formação do trabalhador. Consideramos que os 

conhecimentos veiculados no XX Simpósio possam consolidar-se como instrumentos 

teóricos para identificar, quebrar e extirpar “as armadilhas” da lógica instituída, como 



 

 

crítica instituinte contra o conformismo, como transgressão frente à falsa harmonia, como 

um desassossego frente à naturalização da vida, como um grito frente ao silêncio. 12 A 

proposta de se criticar o presente promovendo um espaço acadêmico que analisa as 

políticas de formação e a formação de políticas dá continuidade a uma tradição já presente 

na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás que, por meio dos seus 

simpósios, tem constituído um locus de discussão e de interlocução no cenário nacional, 

pelo fato de ultrapassar os limites regionais e contar também com a participação efetiva 

e a contribuição de pesquisadores, professores e estudantes de graduação e pós-graduação 

de outras localidades do país, com destaque para as regiões Norte, Nordeste e Sudeste e, 

especialmente, o Centro-Oeste. 

 Na vigésima edição do evento participaram mais de 600 pessoas. Educadores, 

psicólogos, estudantes de graduação e pós-graduação de distintas universidades estiveram 

em um evento constituído por conferências, mesas-redondas, atividades culturais, mini-

cursos e mais de 20 sessões de comunicação oral e relatos de experiência. A proposta de 

seis eixos temáticos: Educação, Trabalho e Movimentos Sociais; Estado e Política 

Educacional; Cultura e Processos Educacionais; Formação e Profissionalização Docente; 

Psicologia e Processos Psicossociais e Psicologia e Processos Clínicos, dão a dimensão 

da diversidade de reflexões que contribuíram para o adensamento do debate com 

proposições e pautas indicativas de referenciais teóricos. Um evento desta magnitude, em 

um período que o governo federal desvia verba pública para instituições privadas que 

transformaram a educação em mercadoria, só foi possível graças, além do apoio oferecido 

pelas distintas pró-reitorias da UFG, ao apoio de outras entidades como a Secretaria 

Municipal de Educação de Goiânia, a Secretaria Municipal de Educação de Anápolis, o 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, o Sindicato Nacional dos Docentes 

das Instituições de Ensino Superior (ANDESSN), o Conselho Regional de Psicologia 9ª 

região GO-TO e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior 

(CAPES). Portanto, postulou-se durante a vigésima edição do Simpósio de Educação da 

Faculdade de Educação da UFG, a produção de um evento no qual, mantendo-se a sua 

tradição, foram conferidos os devidos créditos à discussão densa, crítica e qualificada em 

torno dos processos formativos institucionalizados ou não – como forma de identificar e 

dar visibilidade ao papel do Estado, da Universidade e dos movimentos sociais na relação 

com o projeto de formação e transformação da sociedade contemporânea.  



 

 

Cabe destacar que, reafirmando o compromisso da Faculdade de Educação com 

a educação pública, gratuita e de qualidade, esta edição do simpósio abriu espaço para 

um amplo debate sobre o novo Plano Nacional de Educação. Neste debate, representantes 

do governo federal, da sociedade civil (como a Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação e o Sindicato Nacional dos Docentes das 13 Instituições de Ensino Superior) e 

da própria Faculdade de Educação apresentaram suas posições e indagações sobre os 

rumos da educação no Brasil. Da mesma forma, não podemos deixar de registrar aqui a 

nossa posição de que o atual patamar estabelecido pelo governo de dirigir, 

progressivamente, o investimento público em educação para apenas 7% do produto 

interno bruto do país é extremamente limitada. Defendemos e divulgamos a luta e a 

campanha para que, no novo Plano Nacional de Educação, esteja previsto o investimento 

de 10% do PIB para a educação pública. Como forma de registro da intensa e profícua 

discussão realizada nesse encontro, organizamos e publicamos em formato digital os 

Anais do XX Simpósio em dois volumes: o primeiro, com os trabalhos completos e o 

segundo, com os resumos expandidos e as ementas dos minicursos ministrados. É com 

imenso orgulho que convidamos todos a participarem das provocações e inquietações 

decorrentes das instigantes temáticas aqui delineadas, a fim de que possam construir 

outras possíveis em suas relações com a sociedade, a história e a concretização da 

cidadania.  


