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O presente artigo tem como objetivo contribuir com o debate sobre a formação de 
professores, analisando as políticas a ela direcionadas, partindo do pressuposto de 
que a formação docente trata, essencialmente, de propostas teórico–metodológicas 
que dependem da visão de mundo de seus promotores. Dessa forma, priorizasse a 
análise da formação de professores no interior da Teoria do Capital Humano, 
proposta por Theodore William Schultz na década de 1960, que enviesa 
amplamente as políticas educacionais elaboradas pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), principal organismo 
internacional propagador de políticas para a educação e a formação docente para o 
Brasil. Para tanto, partir–se–á da análise do modo de produção capitalista em suas 
condições de mundialização, situando a Teoria do Capital Humano nesse contexto, 
e procurando evidenciar suas recomendações e diretrizes, especialmente o discurso 
das competências que influem diretamente na formação docente. O referencial 
metodológico consiste em desnudar o vínculo orgânico entre economia do capital e 
a vida social, explicitando as mediações concretas que articulam nosso objeto de 
estudo – a formação de professores – ao capitalismo contemporâneo em suas 
condições globais. Conclui–se o texto não apenas tecendo a crítica a formação 
docente pautada nas políticas articuladas a Teoria do Capital Humano e o modelo 
burguês de sociedade, mas situá–la–emos no interior da práxis social que busca 
uma transformação da consciência humana a partir das contradições do capital. 

Resumo 

 

Formação de Professores, Capital Humano, Capitalismo Contemporâneo. 
Palavras-chave: 

 

O presente artigo objetiva discutir as políticas de formação para professores 

no interior da Teoria do Capital Humano, proposta por Theodore William Schultz na 

década de 1960, e amplamente difundida pela Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), principal organismo propalador de 

políticas para a educação no Brasil. 

Introdução 

Parte-se do pressuposto de que a formação docente trata essencialmente de 

propostas teórico-metodológicas que dependem da visão de mundo de seus 

promotores. Nesse sentido, é primordial considerar o contexto histórico no qual são 

gestadas e se reproduzem. 

Discute-se num primeiro momento, portanto, o contexto político, econômico 

e social que norteia a formulação dessas políticas, especificamente as políticas para 

a formação de professores, no qual se faz necessário resgatar a realidade do modo 



de produção capitalista a partir da década de 1970, período de ruptura estrutural 

do capital em que se deu a sua reestruturação produtiva até a atualidade. 

Num segundo momento, analisa-se o papel da Teoria do Capital Humano 

enquanto ideologia que enviesa as políticas educacionais disseminadas 

principalmente pela UNESCO. De acordo com a referida teoria, a educação é 

considerada um investimento como qualquer outro enquanto produtora e 

potenciado da capacidade de trabalho. 

O referencial teórico-metodológico consiste em desnudar o vínculo orgânico 

entre economia do capital e a vida social, explicitando as mediações concretas que 

articulam nosso objeto de estudo – a formação de professores – ao capitalismo 

contemporâneo em suas condições de mundialização. 

Finaliza-se o trabalho não somente dirigindo uma crítica às políticas de 

formação docente pautados nos ideais da Teoria do Capital e à ideologia do modelo 

societário burguês, mas situá-la-emos no interior da práxis social que visa à 

transformação da consciência humana a partir dos veios contraditórios do capital. 

No curso da década de 1970, a economia mundial capitalista apresentou 

significativas perturbações que alteraram a configuração do modo de produção do 

capital. É este momento histórico da crise estrutural do capital que impulsiona um 

novo complexo de reestruturações capitalistas no interior do qual a reestruturação 

produtiva possui proeminência sócio-ontológica. Na verdade, a reestruturação 

produtiva do capital, ou seja, a passagem da acumulação fordista-keynesiana 

(rígido) para a acumulação flexível – sob a égide do capital financeiro - transformou 

o cenário mundial por meio de mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais 

do mais amplo espectro sócio-histórico. 

Reestruturação Produtiva do Capital 

O modo de produção do capital monopolista, baseado no binômio 

taylorismo/fordismo[1], de características rígidas pautada na produção em massa, 

entrou em decadência nas décadas de 1960 e 1970 e culminou com o fim da longa 

onda expansiva de crescimento econômico e taxas de lucro compensadoras entre o 

fim da Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) e a segunda metade da década de 

1960. De acordo com Netto e Braz (2007, p. 212) no período áureo do capital 

monopolista,  



[...] a produção em larga escala encontraria um 
mercado em expansão infinita e a intervenção 
reguladora do Estado haveria de controlar as crises. 
Anunciava-se um capitalismo sem contradições, apenas 
conflitivo – mas no quadro de conflitos que seriam 
resolvidos à base do consenso

A partir desses anos, essa longa onda de crescimento esgotou-se e as taxas 

de lucro caíram com a crise de superprodução e o “choque do petróleo”, deflagrado 

pelos conflitos políticos no Oriente Médio (1973 - 1975). Além disso, tivemos, nos 

países capitalistas centrais (EUA, Europa Ocidental e Japão), no bojo da “grande 

crise” que abrange a última metade da década de 1960 e a primeira metade da 

década de 1970, a

, capaz de ser construído 
mediante os mecanismos da democracia 
representativa. 

[2]

A recessão mundial que atingiu a economia mundial a partir de 1973 criou 

as condições propícias para a nova ofensiva do capital - a reestruturação produtiva, 

sob a égide do toyotismo, da financeirização e da ideologia neoliberal. Começaram 

a ser introduzidas alterações nos circuitos produtivos baseados na acumulação 

flexível do capital. Harvey (1993, p. 140) pontua que 

, com as mudanças nos costumes, a revolta estudantil, o 

movimento feminista e o recrudescimento do movimento operário provocado pela 

ofensiva do capital na produção. Enfim, naqueles anos de agitação social e política, 

a perene ilusão de um capitalismo sem contradições caiu por terra. influência 

candente das mudanças na organização produtiva do trabalho 

capitalista (a crise da organização do trabalho fordista-taylorista e a 

emergência da organização do trabalho toyotista). Também o 

movimento da contracultura 

a acumulação flexível

A idéia de flexibilidade, que se dissemina no discurso das grandes 

corporações industriais, emerge com a crise de superprodução. Procura-se criar 

uma nova lógica produtiva capaz de lidar com mercado restrito e a instabilidade do 

crescimento da economia mundial. Por isso, a lógica da acumulação flexível vincula-

 [...] se apóia na flexibilidade dos 
processos de trabalho dos mercados de trabalho, dos 
produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 
surgimento de setores de produção inteiramente novos, 
novas maneiras de fornecimento de serviços 
financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas 
altamente intensificadas de inovação comercial, 
tecnológica e organizacional. 



se, de certo modo, às particularidades do consumo. Da crise dos mercados de 

massa buscou-se uma produção voltada para os nichos de mercado. Assim, 

buscou-se uma fuga da padronização até então existente e promoveu-se uma 

desconcentração industrial que desterritorializou a produção na procura por mão-

de-obra de baixo preço intensificando a exploração da força de trabalho e 

desregulamentação de suas relações, como a destruição do Welfare State[3]

Nas condições da crise de superprodução, a obsessão por novos mercados 

impulsionou a globalização do capital. A organização flexível da produção permitiu 

maior agilidade (e fluidez) do capital em movimento sob as condições de um 

capitalismo global cronicamente instável, marcado pela financeirização da riqueza 

capitalista e instabilidade política crescente em importantes áreas estratégicas da 

geopolítica mundial. 

 e 

consequentemente a ausência de legislação do trabalhador e dos sindicatos.  

A nova etapa do capitalismo global significou no plano da produção (e 

reprodução social) a incorporação das novas tecnologias advindas da Revolução 

Técnico-científica (1970) que propiciam o aumento da qualidade e quantidade 

produtiva que influem diretamente e auxiliam nesse processo. A introdução da 

microeletrônica, da robótica e dos recursos informáticos auxiliou o desenvolvimento 

de uma economia mundializada e também na precarização das condições de 

trabalho e da vida do trabalhador. Alves (2001, p. 13) analisa que: 

[...] a globalização é um fenômeno sócio-histórico 
intrinsecamente contraditório e complexo 

O capital reestruturado e globalizado busca em suas estratégias mascarar a 

consciência dos indivíduos social – agudiza-se, por conta do fetichismo da 

mercadoria, impulsionado pela cultura neoliberal, novas formas de fetichismos e 

estranhamentos sociais. No campo organizacional do trabalho, o toyotismo busca 

construir qualificações profissionais condizentes com o novo complexo sócio-

metabólico capitalista, produzindo profundas e significativas mudanças no mercado 

de trabalho e na vida social das individualidades pessoais de classe. 

que 
caracteriza, em nossa perspectiva, uma nova etapa de 
desenvolvimento do capitalismo moderno. [...] tende a 
constituir novas determinações sócio-históricas no (1) 
plano da ideologia e da política; (2) no plano da 
economia e da sociedade e (3) no plano do processo 
civilizatório humano-genérico, vinculado ao 
desenvolvimento das forças produtivas humanas. 



Nesse sentido, visando justificar, no plano da ideologia, e consolidar, na 

instância da economia, o novo sóciometabolismo[4]

O mercado é, [...] um processo competitivo de 
descoberta. Nele, inumeráveis indivíduos movem-se 
orientados pelos seus interesses próprios. O mercado é 
a combinação desses planos e atividades individuais de 
produtores e consumidores. Os elementos motores 
desse mundo são a função empreendedora do indivíduo 
e a concorrência, no interior de uma complexa divisão 
social do trabalho. 

 do capital emergiu, no decorrer 

das últimas décadas, o Estado neoliberal, disseminado globalmente não apenas 

como política ou economia do Estado capitalista hipertardio, mas também como 

modo de vida (ou valores morais) alienado. No interior do neoliberalismo, de 

acordo com Moraes (2007, p. 43): 

A retórica neoliberal influencia diretamente no campo ideológico no intuito 

de moldar os indivíduos de acordo com sua lógica dominante buscando articular 

seus interesses às políticas educacionais para a formação de professores. 

A organicidade existente entre as questões educacionais e os interesses do 

novo modo de acumulação de valor é evidente. O toyotismo – como ideologia 

orgânica da produção e a política neoliberal consistem em uma poderosa arma 

produtora de uma consciência alienada adequada à sociedade burguesa que tende 

a negar o sujeito humano-genérico. Nessas condições, a educação é tomada como 

meio para atingir o desenvolvimento da produção destrutiva do capital. Para Alves 

(2007, p. 249): 

O que temos caracterizado como novo complexo de 
reestruturação produtiva, cujo “momento 
predominante” é o toyotismo, promoveu mudanças 
estruturais no mercado de trabalho e na própria 
estrutura das qualificações profissionais, com 
rebatimentos decisivos nas políticas educacionais e 
demandas formuladas à escola. 

Neste contexto da mundialização do capital, com suas tecnoestruturas 

globais, as políticas educacionais vigentes tendem a atuar de acordo com as 

diretrizes do Estado político hegemonizado pelos interesses do capital financeiro e 

também pelas diretrizes de organismos internacionais como a UNESCO, que 

representa verdadeiros “intelectuais orgânicos” do grande capital. 

Formação de Professores e a Teoria do Capital Humano 



Em face desse novo mundo ancorado em novas bases econômicas, políticas 

e sociais que se edificam, fortalecem e expandem pela disputa de mercado 

objetivando o lucro, tem-se a reestruturação do projeto educacional brasileiro 

inaugurado pela promulgação da Constituição Federal de 1988 e consolidado com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96 de dezembro de 

1996. 

As mudanças no mundo do trabalho, evidenciado pelo modelo toyotista, 

passam a exigir um novo tipo de educação, de pedagogia e de formação de 

professores que possibilitem a formação de trabalhadores que possam atender as 

demandas do mercado. Há um clamor mundial em relação à configuração do 

mundo assentado sob novas bases tecnológicas, implicando, na qualificação do 

trabalhador. E esse discurso é amplamente incorporado pelo Estado brasileiro como 

pressuposto para as configurações das políticas públicas direcionadas ao setor 

educacional. 

A educação transformou-se numa estratégia de desenvolvimento nacional e 

de competitividade no qual se prioriza o investimento em capital humano, na mais 

clara alusão à Teoria do Capital Humano. Sob o viés economicista proveniente 

dessa teoria desenvolvida pelo economista Theodore Willian Schultz[5]

[...] se fundamenta na articulação entre política e 
produção e cujo objetivo é educar o homem capaz de 
ajustar-se à produção racionalizada, constituindo-se em 
uma das formas pelas quais a classe burguesa busca 
concretizar o seu projeto hegemônico (KUENZER, 2002, 
p. 60). 

, a prática 

educativa é vinculada aos ditames do modo de produção capitalista e, 

De acordo com a referida teoria, a educação funciona de maneira estratégica 

e objetiva disciplinar os indivíduos e potencializar o trabalho e o desenvolvimento 

econômico. Conforme Schultz (1973, p. 25), 

Sempre que a instrução elevar as futuras rendas dos 
estudantes, teremos um investimento. É um 
investimento no capital humano, sob a forma de 
habilidades adquiridas na escola. Existem numerosos 
investimentos no capital humano e as cifras tornam-se 
elevadas. Pode-se dizer, na verdade, que a capacidade 
produtiva do trabalho é, predominantemente, um meio 
de produção produzido. Nós “produzimos”, assim, a nós 
mesmos e, neste sentido, os “recursos humanos” são 



uma conseqüência de investimentos entre os quais a 
instrução é da maior importância. 

No interior dessa teoria vê-se a redução da educação a mero fator de 

produção. Fica evidente a perspectiva mercadológica

A formação de professores nesse contexto é primordial para a constituição 

do novo trabalhador do século XXI, e é a escola o 

 que permeia a educação e a 

corrente preocupação em formar mão-de-obra qualificada para o modo de produção 

capitalista pautado na organização flexível do trabalho. 

lócus privilegiado de sua 

preparação. O discurso oficial tem investido na educação básica e na formação de 

professores como prioridades emergentes. Os professores devem atuar na escola 

de maneira que promova o preparo do cidadão

Educa-se para o desemprego, para a empregabilidade, para a instabilidade, 

para a flexibilidade e a conseqüente adaptação aos desafios do mercado. Para 

tanto, enfatiza-se e propala-se a Pedagogia das Competências. De acordo com os 

estudos de Batista (2008, p. 13): 

 para o desempenho de funções do 

mundo do trabalho contemporâneo. 

As assim chamadas competências juntamente com a 
denominada empregabilidade formam a ideologia da 
acumulação flexível fundada nos princípios e nexos 
organizacionais do toyotismo que é a forma de ser 
hegemônica da produção do capital no contexto da 
mundialização. A noção de competências é a forma 
funcionalista com que o capital arquiteta a participação 
manipulatória do trabalho – polivalente e multifuncional 
capturando sua subjetividade, levando ao extremo a 
alienação e o estranhamento do indivíduo e o 
fetichismo social. 

            

Diante do aparato do Capital Humano destaca-se que a já referida UNESCO 

contribui de maneira decisiva nessa conjuntura, pois se encontra no berço de 

formulação da teoria e a dissipa categoricamente. Essa instituição funciona “[...] 

como um laboratório de idéias e uma instituição que fixa padrões, para tecer 

consensos universais sobre temas éticas emergente. “[...] funciona como um centro 

para disseminar e compartilhar informações e conhecimento” (UNESCO, 2004, p. 

33). 

Para Noronha (2008, p. 30), “o mesmo parece estar ocorrendo com a 

formação do professor, uma vez que as orientações para ela parecem vir na esteira 

das transformações do mundo do trabalho”. 



Sobre a Pedagogia das Competências, o Relatório Jacques Delors[6] (1996) 

da UNESCO representou fielmente o pensamento educacional pautado nessa teoria, 

onde seus quatro pilares, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser, constituíram-se em princípios filosóficos e pedagógicos 

para muitas instituições de ensino e transformaram-se em princípios axiológicos da 

prática educativa. Os quatro pilares são próprios do modelo toyotista 

A noção de competência estabelece uma conexão entre a formação de 

professores e a acumulação flexível do capital. De acordo com as 

que 

corresponde às exigências do capitalismo flexível, estágio atual do modo de 

produção capitalista que visa à exploração objetiva e subjetiva dos indivíduos. 

a concepção de competência é nuclear na orientação do 
curso de formação de professores – a construção de 
competências, para se efetivar, deve se refletir nos 
objetos de formação, na eleição de seus conteúdos, na 
organização institucional, na abordagem metodológica, 
na criação de diferentes tempos e espaços de vivência 
para os professores em formação, em especial, na 
própria aula e no processo de avaliação (BRASIL, 2001, 
p. 29). 

Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de professores da educação básica, em 

nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 

Nesse mesmo viés, a Resolução 1/2002

Art. 4º Na concepção, no desenvolvimento e na 
abrangência dos cursos de formação é fundamental que 
se busque: I - considerar o conjunto das competências 
necessárias à atuação profissional; II - adotar essas 
competências como norteadoras, tanto da proposta 
pedagógica, em especial do currículo e da avaliação, 
quanto da organização institucional e da gestão da 
escola de formação. 

 também evidencia a relação 

educação-trabalho discutida. No quarto e no sexto artigo do referido documento, 

respectivamente, verifica-se a centralidade na pedagogia das competências para o 

desenvolvimento dos cursos de formação e para elaboração do projeto pedagógico. 

Art. 6º Na construção do projeto pedagógico dos cursos 
de formação dos docentes, serão consideradas: I - as 
competências referentes ao comprometimento com os 
valores inspiradores da sociedade democrática; II - as 
competências referentes à compreensão do papel social 
da escola;  III - as competências referentes ao domínio 
dos conteúdos a serem socializados, aos seus 
significados em diferentes contextos e sua articulação 



interdisciplinar; IV - as competências referentes ao 
domínio do conhecimento pedagógico; V - as 
competências referentes ao conhecimento de processos 
de investigação  que possibilitem o aperfeiçoamento da 
prática pedagógica;  VI - as competências referentes ao 
gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional 
(BRASIL, 2002, p. 3). 

No interior da legislação brasileira vê-se a priorização dada ao professor 

polivalente e flexível que promova a formação de indivíduos que se adéquem ao 

mundo globalizado e em constante mutação. A formação é articulada sob a ordem 

societária burguesa visando o controle, a alienação e a conformação. 

Nas análises aqui mediadas, a formação de professores junto a Teoria do 

Capital Humano situados no interior da totalidade concreta da mundialização do 

capital, segue a concepção dominante de cada etapa do desenvolvimento 

econômico e social. A pedagogia das competências é amplamente incorporada às 

políticas para a formação de professores, é uma ideologia característica da 

sociedade neoliberal, baseada no pragmatismo e individualismo exacerbado. 

Considerações Finais 

Contudo, é primordial ressaltar que mesmo sendo o sistema capitalista 

amplamente forte e hegemônico, desdobra-se em candentes contradições objetivas 

e subjetivas. Como pontua Kuenzer (2002, p. 78), 

[...] essa educação, por se dar no seio das relações de 
exploração do trabalho pelo capital, assume o mesmo 
caráter contraditório inerente a esta relação; assim, ao 
mesmo tempo que o capital educa o trabalhador para 
ser artífice de sua própria exploração, ele o educa para 
reagir às formas de disciplinamento. 

Como também analisa Lukács (1974, p. 219) a “[...] ruptura prática da 

estrutura reificada da consciência... só é possível se as contradições imanentes ao 

próprio processo de tornarem conscientes”. Nesse caso, coloca-se a centralidade no 

processo de formação de professores que pode atuar de forma contra-hegemônica 

em relação ao consenso do receituário ideológico imposto pela lógica do capital. 

É primordial perceber e analisar que o próprio modo de produção cria seus 

veios contraditórios que contra ele podem atuar. O trabalho, enquanto categoria 

fundante do ser social, junto à educação, sua categoria derivativa, podem 

promover mudanças consideráveis na realidade social do modo de produção 



contemporâneo, não sob a perspectiva economicista que prioriza uma educação 

alienada e submissa aos ditames capitalistas, mas no interior de uma práxis 

emancipatória que transcenda a lógica do capital. 

ALVES, G. 
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[1]

Fordismo: “Conjunto de métodos de racionalização da produção elaborados pelo 
industrial norte-americano Henry Ford, baseado nos princípios de que uma empresa 
deve dedicar-se apenas a um produto. [...] para diminuir os custos, a produção 
deveria ser em massa, a mais elevada possível e aparelhada com tecnologia capaz 
de desenvolver ao máximo a produtividade por operário. O trabalho deveria ser 
também altamente especializado, cada operário realizando determinada tarefa” 
(SANDRONI, 2000, p. 128-129). 

 Taylorismo: “Conjunto das teorias para o aumento da produtividade do trabalho 
fabril, elaboradas pelo engenheiro norte-americano Frederick Winslow Taylor 
(1856-1915). Abrange um sistema de normas voltadas para o controle dos 
movimentos do homem e da máquina no processo de produção” (SANDRONI, 2000, 
p. 306). 

[2] O termo contracultura surgiu primeiramente nos EUA na década de 1960 e 
popularizou-se pelo livro de Theodore Roszak (1969) “A contracultura”. Caracteriza-
se como um movimento de contestação do caráter social e cultural. Caracteriza-se 
pela busca da paz, valorização da natureza, da vida comunitária, anticonsumismo, 
crítica aos meios de comunicação em massa, discordância dos princípios do 
capitalismo e da economia de mercado. 

[3] “Sistema econômico baseado na livre-empresa, mas com acentuada participação 
do Estado na promoção de benefícios sociais. Seu objetivo é proporcionar ao 
conjunto dos cidadãos padrões de vida mínimos, desenvolver a produção de bens e 
serviços sociais, controlar o ciclo econômico e ajustar o total da produção, 
considerando os custos e as rendas sociais” (SANDRONI, 2000, p. 112). 

[4] O sócio-metabolismo do capital é um conceito chave proposto por Istvan 
Mészáros em seu livro “Para além do Capital” (1995). É uma expressão que designa 
o processo de acúmulo permanente do capital com repercussão em praticamente 
todas as esferas da vida humana e da natureza (p. 72). 

[5] Theodore William Schultz (1902-1988), economista norte-americano, obteve o 
Prêmio Nobel de Economia em 1979, compartilhado com Arthur Lewis, por sua 
pesquisa pioneira no desenvolvimento econômico com atenção particular aos 
problemas dos países em desenvolvimento. Nascido em Arlington, estudou na 
Universidade de Wisconsin. Foi professor de economia agrária nas Universidades de 
Lowa e Chicago. Além de sua especialização em economia agrária, trabalhou em 
economia do trabalho, campo no qual realizou contribuições importantes relativas à 
análise do capital humano. 
(http://www.eumed.net/cursecon/economistas/schultz.htm - Acesso em: 
07/05/2009). 

[6] Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI da 
UNESCO, que foi publicado, no Brasil, em 1996, através do MEC em parceria com a 
Editora Cortez, sob o título Educação: um tesouro a descobrir. Ficou conhecido 
como Relatório Jacques Delors, em função do nome do presidente da Comissão. 


