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RESUMO

A GESTÃO EDUCATIVA NA PERSPECTIVA GOVERNAMENTAL: UMA
LEITURA ANTROPOLOGICO PEDAGÓGICA

A tese intitulada, Gestão educativa na perspectiva governamental: Uma leitura antropológica e
pedagógica é um estudo que tem o propósito de apresentar uma aproximação teórica e empírica
ao processo e trajetórias que levaram ao discurso da gestão a consolidar−se no campo educativo.
O estudo apresenta as trajetórias de modelação e controle da formação do sujeito moderno em
chave antropológica e pedagógica, isto é, enxergando nas mudanças do modelo liberal e
neoliberal as variações na concepção e nas práticas de formação [bildung] dos sujeitos e como
desde lá se constitui um paradigma de governo nas instituições de educação superior. A
universidade pública aparece como um dos espaços sociais onde se consolidam todas essas
mudanças na contemporaneidade, sobre seus processos administrativos e curriculares acaba−se
impondo um modelo geral de educação para que ela mude seu caráter e estratégia e seja colocada
no patamar da qualidade e a avaliação permanente, homologando desta forma as estruturas e
funções da corporação empresarial, este procedimento discursivo e de novas práticas constitui
para nós o fundamento crítico de nossa tese, a gestão educativa como uma forma governamental
contemporânea que se bem afastando da reflexão pedagógica e da função social da educação.
Estas questões que são abordadas na primeira parte do texto em perspectiva teórica, logo
tomaram a forma de crítica imanente, pois são levadas como pergunta no contexto do programa
de Regionalização da Universidade de Antioquia, Colômbia;

nesse contexto se estudou o

processo de reorganização da Universidade, suas formas de gestão e suas dificuldades,
colocando o aparato conceitual a trabalhar na análise. Achamos que o processo da
Regionalização se mostra consistente como uma estratégia de reorganização territorial, que o
papel da Universidade nas regiões no consiste só em levar oferta educativa, mas também em ser
um ator político importante e um vetor governamental e de desenvolvimento. A perspectiva da
investigação narrativa das trajetórias dos professores nos ajuda a compreender os efeitos e
complexidades dessas mudanças no plano da formação da identidade profissional docente, eixo
que constata o caráter antropológico pedagógico da transformação governamental contemporânea

na dimensão educativa mais também das possibilidades de reinterpretação e apropriação
conceitual necessárias.
Palavras-chave: Governamentalidade, Gestao, Formação, Antropologia pedagogica, Educação
superior.

ABSTRACT
EDUCATION MANAGEMENT FROM A GOVERNMENTAL PERSPECTIVE: A
TEACHING READING ANTHOPOLOGICAL
This study aims to present a theoretical and empirical approximation to the process and trajectory
that led the management discourse to strengthen the educational field. This study presents the
trajectory of molding and control forming the modern subject in educational anthropologial
terms, that is, observing the changes of the liberal and neoliberal model variations in the creation
and practice of forming [bildung] subjects and how, from there, a government paradigms
constituted in Higher Education Institutions. The public university appears as one of the social
spaces where the exchanges are currently consolidated; a general model of education is finally
imposed in the administrative and curricular processes for the university to change its strategy
and be placed at quality levels and undergo continuous assessment, standardizing the structures
and functions of the corporate enterprise. This discourse as procedures and new practices become
the critical basis of our thesis, educational management as a contemporary government way
which has been set aside from the pedagogical reflection and the social role of education. These
issues are addressed in the first part of the text from a theoretical perspective, then, they take an
imminent criticism, then they are contextually posed as questions in the Regionalization Program
at the University of Antioquia, Colombia; and within this context, we study the reorganization of
the University, its management methods and difficulties, placing the conceptual apparatus into
analysis. We found that the process of regionalization reveals a strategy of territorial
reorganization. The role of the University in the regions is not only to deliver education, but it is
also an important political actor and a government and development segment. The perspective of
narrative investigation, in the trajectory of the teachers, help us have a better understanding of the
effects and complexity of these changes in the training level of educators and their professional
identity; which confirms the anthropological and pedagogical character of the contemporary
transformation of the government in the educational dimension, also the possibilities of
reinterpretation and a need for conceptual appropriation.
Keywords: Governability, Management, Education, Pedagogical Anthropology, Higher
Education

RESUMEN
LA GESTIÓN EDUCATIVA DESDE UNA PERSPECTIVA GUBERNAMENTAL: UNA
LECTURA ANTROPOLÓGICO PEDAGÓGICA

La tesis titulada Gestión educativa desde una perspectiva gubernamental: Una lectura
antropológico pedagógica es un estudio que tiene el propósito de presentar una aproximación
teórica y empírica al proceso y trayectorias que llevaron al discurso de la gestión a consolidarse
en el campo educativo. El estudio presenta las trayectorias de modelación y control de la
formación del sujeto moderno en clave antropológico pedagógica, esto es, observando en los
cambios del modelo liberal y neoliberal las variaciones en la concepción y en las prácticas de la
formación [bildung]de los sujetos y cómo desde allí se constituye un paradigma de gobierno para
las instituciones de educación superior. La Universidad pública aparece como uno de los espacios
sociales donde se consolidan todos esos cambios en la contemporaneidad; sobre sus procesos
administrativos y curriculares se acaba imponiendo un modelo general de educación para que la
universidad cambie su estrategia y sea colocada al nivel de la calidad y la evaluación permanente,
homologando las estructuras y funciones de la corporación empresarial, este procedimiento
discursivo y de nuevas prácticas constituye para nosotros el fundamento critico de nuestra tesis,
la gestión educativa como forma gubernamental contemporánea, la cual se viene apartando de la
reflexión pedagógica y de la función social de la educación. Estas cuestiones que son abordadas
en la primera parte del texto en perspectiva teórica, luego toman la forma de crítica inmanente,
pues son llevadas como preguntas al contexto del programa de Regionalización de la Universidad
de Antioquia, Colombia; en este contexto se estudio el proceso de reorganización de la
Universidad, sus formas de gestión y dificultades, colocando el aparato conceptual en análisis.
Encontramos que el proceso de Regionalización se muestra como una estrategia de
reorganización territorial, que el papel de la Universidad en las regiones no consiste solamente en
llevar oferta educativa, también es un actor político importante y un vector de gobierno y de
desarrollo. La perspectiva de investigación narrativa en las trayectorias de los profesores nos
ayuda a comprender mejor los efectos y complejidades de estos cambios en el plano de la
formación de la identidad profesional docente, lo cual constata el carácter antropológico y

pedagógico de la transformación gubernamental contemporánea en la dimensión educativa, más
también de las posibilidades de reinterpretación y apropiación conceptual necesaria.
Palabras claves:Gubernamentalidad, Gestión, Formación, Antropología pedagógica, Educación
superior.

INTRODUÇÃO

A GESTÃO EDUCATIVA NA PERSPECTIVA GOVERNAMENTAL: UMA LEITURA
ANTROPOLÓGICA PEDAGÓGICA

O trabalho, A gestão educativa desde uma perspectiva governamental: uma leitura
antropológica pedagógica é um estudo que tem o propósito de explorar teórica e empiricamente
as trajetórias, discursos e práticas que consolidaram a Gestão como uma formula governamental
contemporânea e seus efeitos no contexto da instituição educativa universitária. Poderíamos
Para este propósito se indaga na perspectiva da pergunta pela formação (bildung) a
maneira como foi se consolidando um projeto e imagem de homem (Sujeito) nas trajetórias do
Liberalismo ao Neoliberalismo, aprofundando nos efeitos desta lógica antropológica na
construção do sentido de vida do sujeito contemporâneo, como uma forma de governo,
autocontrole. Na segunda parte deste trabalho, estas reflexões são levadas ao plano da
investigação empírica, para reconhecer num contexto pontual (Universidade de Antioquia,
Medellín, Colômbia) como se traduzem estes processos gerais nas dinâmicas de Gestão educativa
do projeto de Regionalização da Educação Superior.
Devemos mencionar que o conceito de formação (bildung) em sua tradição alemã chega a
este trabalho a partir das leituras, traduções, reflexões e conversas, com o professor Dr. Andrés
Klaus Runge, coordenador do grupo de investigação Antropologia pedagógica e histórica
(Formaph) da Universidade de Antioquia e complementada desde outras leituras e referências
conceptuais no campo antropológico pedagógico. Inserimo-nos nessa perspectiva para dar-lhe um
sentido crítico e alternativo à análise do modelo de gestão educativa contemporânea colocando-o
como um problema antropológico pedagógico, como um problema de formação de sujeitos que
está em estreita relação com as formas como hoje se fundamenta a subjetividade, o controle e se
dirige a ação governamental na educação.

Mediante o estudo do conceito de formação em seu sentido crítico, vinculamos com maior
clareza o problema de Governar com o de Educar. Não é possível pensar um projeto educativo à
margem de um projeto de homem e de sociedade (Freire), o que sinaliza a análise governamental
como aqui o tentou colocar, são as explicitas e implícitas formas de controle e prescrição
antropológica pedagógica (formativas) que regulam a produção da subjetividade e a cultura
contemporânea.
Como emerge e se desenvolve nossa pergunta?
Alguns anos e depois de atuar como professor de Fundamentos do pensamento
administrativo eu comecei a interrogar-me pela origem do discurso e as práticas da Gestão, sua
emergência e vigor no campo educativo, seus antecedentes e efeitos no plano pedagógico. A
dúvida de que este não poderia ser um discurso “natural”, como foi apresentada, uma solução
prática a todos os problemas das organizações e um discurso próprio da evolução nas tendências
administrativas contemporâneas, esconde de fundo todo um projeto formativo de redefinição
comportamental realizado desde a educação.
Ao chegar ao doutorado em Educação e contemporaneidade da Universidade do Estado
de Bahia (Brasil) a seu a linha de pesquisa em Gestão e desenvolvimento local sustentável, estas
inquietudes foram tomando a forma de projeto de tese doutoral. Reunindo trajetórias da formação
pessoal como professor universitário nas áreas de gestão educativa e cultura escolar e apelando
ao estudo das questões de formação de sujeitos, chegamos a formular a tese de que a Gestão
educativa funciona como um dispositivo de governo contemporâneo desde o qual é indispensável
promover o projeto formativo da atual sociedade posfordista.
O leitor vai encontrar-se com um trabalho que tem um caráter teórico e empírico, pois se
propõem por um lado: teóricas reflexões resultadas de leituras e revisões conceptuais que não só
descansa em questões claramente educativas e pedagógicas, mas também em interpretações
sociológicas, antropológicas, filosóficas e históricas, que impedem traçar uma única tradição
epistemológica, autor ou escola de pensamento em ciências sociais, como a fonte explicativa da
teoria que utilizamos para abordar o problema; no entanto, sim podemos dizer que em termos

teóricos este trabalho é uma tentativa por pensar em chave antropológica e pedagógica, um
discurso com fundamentos marcadamente governamentais, a Gestão educativa.
Referindo ao contexto empírico da investigação, o trabalho aborda o estudo de um
contexto educativo pontual, a Universidade de Antioquia em seu processo denominado
Regionalização, para colocar em contexto a reflexão contextual do problema assinalado: A
relação da Gestão educativa com formula governamental e uma perspectiva de análise desde o
antropológico pedagógico. Em razão deste objetivo no desenvolvimento da investigação se fez
necessário identificar um contexto territorial específico para pensar as questões abordadas desde
seus aspectos relativos e desde a construção de uns atores pontuais.
As mudanças na política em Educação Superior pública em América latina poderiam
considerar-se o fundo das transformações do modelo, tendo em conta seu desenvolvimento
regular na região, veremos como as formas sugeridas para a Gestão educativa desde a política
pública em educação, vão tomando forma no projeto da Regionalização da Universidade de
Antioquia, um processo de redesenho organizativo e institucional com muitos desafios.
É importante alertar ao leitor, pois antes de chegar à análise contextualizada, poderá
percorrer dos capítulos que dão para este trabalho, a estrutura conceptual para compreender a
Gestão como o resultado das trajetórias governamentais (liberalismos-neoliberalismo) e dentro
desse processo o problema da formação para situar-nos no campo da Educação.
Propósitos do texto e estrutura dos capítulos
Em termos gerais esta tese procura articular perspectivas conceptuais e teóricas retomados
das ciências sociais numa orientação fundamentalmente crítica, repensar o discurso e as práticas
da Gestão no campo educativo, entendendo este movimento como um processo complexo de
governo e formação de sujeitos. Para este propósito se faz necessário reconstruir as trajetórias de
formação que nos permitam compreender a ordem social, político e cultural que definem o
projeto do capitalismo industrial e pós-industrial. Entender em perspectiva antropológica e
pedagógica o processo atual de governamentalidade e o lugar que ocupa a Educação; se nos faz

fundamental para esta tese um contexto concreto onde se vivem estas mudanças, sendo nosso
interesse particular repensar e colocar em discussão esses processos de mudança.
A escritura desde texto oscila entre o ensaio teórico e o relatório de trabalho de campo,
revisões conceptuais nas ciências sociais (primeira parte do texto), também se articula à escritura,
fragmentos de entrevistas realizadas a professores e professoras junto à narrativa da própria
trajetória de formação como professor do programa de Regionalização (segunda parte). O
capitulo de encerramento, capitulo cinco, deixa sentada as bases para um roteiro alternativo da
gestão educativa universitária y continuar o debate.
Descrição dos capítulos
Este trabalho esta dividido em duas partes assim: parte um, Contexto teórico:
fundamentos conceptuais e reflexão antropológica pedagógica.
E parte dois: Contexto empírico da investigação: descrição metodológica e a gestão
educativa em contexto universitário
No capítulo um deste trabalho: Trajetórias governamentais, liberalismo e neoliberalismo
na perspectiva de uma antropologia pedagógica, o leitor poderá encontrar a fundamentação do
conceito de governamentalidade apresentado desde uma análise social e histórica com respeito à
formação do ideal de homem e de cultura moderna. Este capítulo contém chaves antropológicas e
pedagógicas para compreender como se define o projeto educativo da sociedade liberal que
continuando com seus desenvolvimentos e transformações ao longo do século XX, vai se
ajustando às mudanças do projeto político e social a partir do que chamaremos uma antropologia
neoliberal.
O capítulo dois: Formação, subjetividade e sentido de vida: uma analítica existencial
explora a dimensão subjetiva da mudança antropológica pedagógica associada ao panorama
governamental contemporâneo. Perguntamo-nos pela atualização da pergunta existencial e o
sentido de vida no meio das atuais formas de controle e governo, regulamentações que não são só
externas, também operam de forma interna e sócio emocional. Este capítulo serve de base para
pensar as encruzilhadas que se encontram nos processos individuais e de grupo com respeito à

formação da identidade. Desde este apartado deixam-se bases filosóficas para repensar as
questões da identidade profissional no campo da educação superior.
Capítulo três: Gestão educativa e governamentalidade: o programa de regionalização da
universidade de Antioquia na sede de Urabá propõe-se como transição e ponte, entre uma
abordagem teórica da temática e o desenvolvimento empírico deste estudo, o leitor poderá
encontrar a contextualização da pergunta pela gestão educativa as perspectivas metodológicas e
técnicas de trabalho que orientaram o processo de pesquisa num marco de referência social
específico. Toma-se a Universidade de Antioquia e seu processo de Regionalização como um
exemplo de um processo de Gestão educativa universitária, este é um capítulo que explora e
combina estratégias metodológicas desde um enfoque qualitativo compreensivo, se faz aqui
relevante a construção do conhecimento desde uma relação indutivo–dedutiva onde o proposta
em termos teóricos nos primeiros capítulos, se contrasta e se contextualiza numa instituição
educativa real e desde as vozes de seus atores.
O capítulo quatro: A formação da identidade profissional docente na gestão educativa
universitária. Uma perspectiva biográfica narrativa trabalha desde a perspectiva narrativa o tema
da formação da identidade profissional do maestro n o marco da experiência da Regionalização
universitária. Pergunta-se pela experiência dos docentes em chave pedagógica, tratando de
mostrar como a complexidade da itinerancia e outras características próprias do exercício
profissional, do encontro com outros contextos geográficos y culturais constituem para os
professores um campo de referência e ressignificação de suas práticas de identidade profissional.
Trabalha-se a partir da voz dos protagonistas destas mudanças numa aproximação biográfica
narrativa que permitiu colocar a experiência como um elemento constitutivo da formação da
subjetividade e saberes válidos para repensar o pedagógico. A investigação narrativa na
perspectiva de uma hermenêutica de si (Clementino, 2015) constitui a forma metodológica como
procedemos neste capítulo, onde o Sujeito neste caso o professor, se coloca como o autor na
constituição de si mesmo.
Também apelamos à autobiografia e a tematização de si (Ricoeur, 1996) como forma por
médio da qual o autor desta tese, coloca em reflexão sua própria trajetória e experiência

formativa como professor universitário em contextos sub-regionais reconhecendo que o ato da
escritura e a coleta dessa memória também constituem parte fundamental da elaboração da
identidade profissional.
A reflexão territorial, cultural e sócio-política que emerge destas narrativas, coloca visível
o papel da Educação Superior como agente governamental, mas também nos permite analisar
como as mudanças nos modelos e estratégias de política educativa, modificam os docentes e
constituem parte de sua dimensão existencial e profissional de várias formas precárias. Em
síntese, este capítulo tenta construir um fundamento antropológico pedagógico, assim que se
interroga pelo processo de formação do sujeito docente, colocando-o como um ator para
compreender a lógica que se vem instaurando.
O capítulo cinco: Modelo de gestão educativa e práticas de formação em contexto: O
papel da Universidade pública fecha este trabalho com a intenção de colocar conclusões e novos
pontos de partida, mas, sobretudo, colocar na discussão alguns elementos que consideramos
válidos para pensar numa rota crítica para a Gestão da organização educativa universitária, não se
trata como explicaremos ali, de negar a necessidade da gestão nas organizações educativas
contemporâneas, a alternativa é voltar a pensá-las desde o perfil antropológico e pedagógico,
desde a inter subjetividade e a cultura, desde a acumulação de saberes e desde os processos de
formação de seus atores, também de destacar a necessidade de um projeto político pedagógico
crítico e de formas relevantes de consegui-lo em cada contexto.
Estes capítulos constituem em conjunto um exercício teórico e prático que tenta mostrar
como a Gestão educativa universitária não deve ser tratada só como um discurso e prática geral
(corporativa), em alternativa deveriam ser adaptados às diferentes condições da cada instituição
educativa. A Universidade de Antioquia como universidade pública de reconhecida trajetória não
pode ser alheia de seu processo e função política, a pensar a maneira como funciona em cada
contexto a Educação. Com as mudanças do processo da Regionalização universitária elaboram-se
não só novas idéias e práticas do território, também aparecem novas práticas sócias, culturais e
econômicas, que devem contar nas condições específicas de formação dos sujeitos, seus saberes e
histórias.

Este trabalho pretende constituir-se numa reflexão teórica de aplicação prática, com
respeito às realidades da gestão educativa hoje como discurso e prática geral, mas também como
oportunidade para repensar o que fazer e o papel da Universidade pública em nosso contexto de
desenvolvimento local e global.
Notas metodológicas
Abordar um contexto teórico e um contexto empírico para nossa pergunta dando-lhe
forma metodológica a esta investigação, é fundamentalmente um exercício de exploração
qualitativa (Vélez, O; E Galeano, E. 2002) Se tenta compreender como se desenvolve um
problema desde sua matriz epistemológica e prática. Nossos propósitos movem-se nestas duas
dimensões, revisando o referencial teórico desde as ciências sociais contemporâneas, a pedagogia
e a educação, para interpretar a evolução do discurso da gestão e sua chegada ao campo educativo
universitário.
A perspectiva teórica da antropologia pedagógica e sua pergunta pela formação cobrem
em boa medida estas intenções, mas se conjugam também abordagens sociológicas críticos para
dar uma melhor explicação do processo social e histórico levado a cabo. Não partimos de um
objeto de estudo totalmente nítido, todo o contrário, este se foi perfilando e ganhando clareza na
medida em que a investigação se desenvolvia; este caráter de emergência (SANDIN, 2003), de
assimilação de novos elementos é importantíssimo para compreender nossa forma de construção
metodológica. O desenho de uma investigação qualitativa exige que o pesquisador se posicione e
adote uma série de decisões não só durante a elaboração do projeto de investigação e ao início do
processo investigador, mas também durante e ao finalizar o estudo (SANDIN, 2003, pg.138139).1
Alertamos ao leitor para não esperar um desenho metodológico “puro” e rígido que
oriente esta tese de maneira definitiva, este é um trabalho de caráter emergente, como já se
mencionava, onde se combina as técnicas da revisão documentária o trabalho de caráter
etnográfico num contexto específico. Também se trabalho com entrevistas semi-estruturadas num
1

Tradução nossa do texto original. Todas as citações neste texto originais da língua espanhola são traduzidas pelo
autor desta tese.

enfoque de investigação narrativa, para mostrar uma aproximação ao contexto universitário
assinalado, aos sujeitos atores e em general ao processo de mudança organizativa.
Metodologicamente a combinação do teórico e o empírico levam-nos a reposicionar
nossos pontos de vista e tentar realizar uma apropriação crítica da temática escolhida.
Exploramos os conceitos de imagem de homem, de formação, de gestão, de governamentalidade,
de organização educativa, experiência e trajetória de vida e identidade profissional docente,
tentando construir uma rede analítica e interpretativa para o problema que propomos. O trabalho
de campo que marcou a segunda etapa do estudo lhe aposta a uma localização direta do cenário
educativo, nós apoiamos para essa exploração mais subjetiva nas formas da investigação
narrativa, tomando como referências às experiências de professores, professoras e diretores que
se viram envolvidas com os processos de gestão e suas mudanças dentro do contexto do projeto
de Regionalização da seccional de Urabá da Universidade de Antioquia.
Os documentos narrativos foram recolhidos diretamente em campo num processo de
entrevistas a um grupo de dez professores e três diretivos na seccional e na sede central
(Medellín), procuramos contrastar pontos de vista de conversa com respeito às dinâmicas
acadêmicas, organizativas e culturais da seccional, que nos permitissem identificar novas agendas
de conversa. Também se elaborou a estratégia de tematização de si como uma maneira de incluir
a própria narrativa como uma fonte de referência válida, como uma maneira de aproximar o
biográfico narrativo à análise social (ROBERTI, 2012); estes exercícios de hermenêutica de sim
constituem um valor importante para contrastar a investigação educativa e pedagógica e seus
fundamentos epistêmicos em torno do problema da gestão no campo educativo.

PRIMERA PARTE
CONTEXTO TEÓRICO: FUNDAMENTOS CONCEPTUAIS E REFLEXÃO
ANTROPOLÓGICA PEDAGÓGICA.

CAPÍTULO 1
TRAJETÓRIAS GOVERNAMENTAIS, LIBERALISMO E NEOLIBERALISMO
NA PERSPECTIVA DE UMA ANTROPÓLOGIA PEDAGÓGICA.

Como se governar, como ser governado, como governar aos demais, por quem se deve aceitar ser
governado, que fazer para ser o melhor governante possível. (Foucault, 1989) 2

Este capítulo expõe a discussão central deste estudo, constitui-se como seu referente
teórico-conceptual e tem como objetivo fundamental, traçar uma trajetória social histórica e
antropológica pedagógica, que nos permita compreender: Como vai mudando o projeto de
formação dos sujeitos e os sistemas de controle com o desenvolvimento do capitalismo dos
séculos XX-XXI? Como se vão gerando práticas e discursos no campo educativo que funcionam
como sistemas de produção de subjetividade e cultura? Esses processos de formação (bildung)
em sentido crítico propõem-se em termos de trajetórias que vão desde uma antropologia liberal
ilustrada, para uma antropologia neoliberal, modelações antropológicas que produzem imagens
de homem3 e efeitos em seu plano governamental.
Exploramos os processos formativos e discursos educativos constituintes de subjetividade,
as formas de governo em suas concepções antropológicas de ser humano, unidas a umas
“imagens”4 despregadas com as propostas de regulação e controle da população
“governamentalidade” (Foucault) que se veem expressadas na transição de um contexto histórico
2

Tradução nossa do texto original. Todas as traduções originais da língua espanhola são nossas.
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Durante o texto utilizaremos a expressão imagens de homem num sentido amplo e em perspectiva antropológico
pedagógica, sem estender-nos especificamente ao debate de gênero, outro ponto importante. Reconhecemos
primeiramente que tanto o ideal feminino como o masculino, se encontra diferencialmente codificados a partir das
mudanças que aqui analisaremos. Em síntese referimo-nos à condição de emergência do Sujeito moderno regulado
pela produção de uns referentes antropológicos e modelos idealizados e não especificamente ao problema
contemporâneo sobre governamentalidade e gênero.
4

Entenderemos aqui por imagens às projeções e as representações que se fazem do ideal de ser humano num
contexto social e histórico, as quais expressam conteúdos valorativos e de orientação comportamental com respeito
ao devir do sujeito.

que articula as maneiras como se direcionam estes processos através da Educação e suas práticas
de formação de sujeitos.
Uma delimitação conceitual general deste capítulo, compreende o conceito de
“humanidade” como uma produção histórico-cultural e não estritamente como o resultado de um
processo evolutivo “natural”. Não se refere somente ao percurso que nossa espécie realiza na
transformação de suas condições ambientais (filogêneses), sina a como através da Cultura em
todos seus aspectos, se leva a cabo um processo de modelação antropológica. O que
compreendemos como humanizado aqui em sentido crítico faz parte de uma modelação
antropológica e histórica, que as sociedades e o “poder” em sua condição de produtor (Foucault)
fazem dos sujeitos e de suas relações sociais e culturais. Modelações que produzem
simultaneamente representações do humano e formas de olhar e dar sentido às coisas, discursos
despregados pela Educação que servem de faro para fundar e regular aquelas formas subjetivas
de comportamento que não estão incluídas no projeto sócio-político.
Ao invés do animal e a planta, cuja natureza já está fixada quando surge, a natureza
humana é em grande parte flexível e dinâmica (…). A natureza humana é o resultado de uma
inter-relação de condições físicas de um lado, e condições modificáveis, de outro. Não é possível
a compreender apenas observando seu lado biológico nem sequer se limitando a considerar os
elementos de sua variabilidade social e cultural. A natureza é o resultado de um complexo
emaranhado de processos biológicos, sociais e culturais, nos quais a Educação e a socialização
desempenham um papel central. Pode-se falar, simplificando de uma natureza cultural do
homem. (WULF, 2013, p. 65)
Exposto este fundamento, pretendemos um percurso crítico pelos processos socioculturais
e políticos que levaram à concepção e configuração da imagem de homem moderno (sujeito
moderno), referindo como antecedente o chamado pensamento ilustrado e a constituição do
liberalismo como modelo. Estudam-se as maneiras como estas representações, prescrições
discursivas e práticas, não só econômicas, foram delineadas a partir das mudanças nas economias
do poder, as formas da direção e as concepções de sujeito produtivo, das relações possíveis entre

as pessoas no mundo do mercado, um modelo de sociedade desejável na consolidação do projeto
político dos séculos XIX e XX.
Avançando

no

capítulo,
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variações,

desenvolvimentos

e

transformações na maneira de produzir e estruturar a conduta dentro do projeto políticoeconômico ao longo do século XX e inícios do XXI, no contexto da consolidação do projeto
Neoliberal. Estas trajetórias atravessadas pela dimensão Governamental e a formação (bildung)
da subjetividade. Traçamo-nos a tarefa de descrever, reflexionar e questionar as trajetórias
antropológicas que configuram as imagens de homem significativas para a modernização
institucional. É esta, a intenção de compreender como se regulamenta, se identifica e se nega uma
imagem, concepção de homem com seu valor sociocultural particular, desde um sistema de idéias
e práticas que reproduzem seus valores através da Educação, fixando o projeto de um modelo de
sujeito e de cultura únicos.
É importante colocar em questão as formas de modelação cultural como processos não só
de reprodução técnica, pois o sujeito participa ativamente, com um projeto que também se autodefine e pode apropriar-se de forma criativa. Imagens esquemas e movimentos são aprendidos em
processos miméticos e permitem ao indivíduo capacidade de atuar. Desde que os processos
miméticos envolvem produtos de história e cultura, cenário e performance, esses processos estão
entre os mais importantes modos de transmissão cultural de uma geração para a próxima.
(…) Como processos miméticos não são somente métodos de copiar mundos
que foram interpretados simbolicamente, mas também consistem em nossa ação
de incorporar “impressões” desses mundos, essas relações miméticas sempre
contêm aspectos criativos que modificam seus mundos originais. (WULF, 2013,
p. 53)

Para não ter um maior dimensionamento dos alcances deste trabalho, sinalizamos as
limitações que podem encontrasse: não é um trabalho estritamente histórico e detalhado do macro
processo e os fatores de mudança do liberalismo ao neoliberalismo, si não, uma abordagem
crítica e general dos pontos que consideramos chaves para definir essas trajetórias em termos do
projeto de modelação antropológico pedagógica, que a partir da concepção de um novo projeto de
homem se desenvolve para reordenar as ideias de controle e governo do território
(Governamentalidade), e assim, os vínculos e estruturas sociais produtoras de uma nova

sociabilidade, dentro da qual a Educação cumprirá um papel importante formando ao Sujeito
adequado. A particularidade desta abordagem está em poder apresentar uma leitura compreensiva
destes processos em outro ângulo, como problemas propostos desde uma Antropologia
pedagógica e histórica, a qual indaga pelas ideias e práticas da formação (bildung)
problematizando-as em seus contextos.
Quem tenha pensado em sua profundidade e visto com lupa aguda as
problemáticas relacionadas com a educação e a formação humanas, não pode
passar de longo em frente ao fato de que tanto a teoria como a práxis
pedagógicas sempre se apoiam, bem seja implícita ou explicitamente, em
propostas, conhecimentos, conceptualizações e pontos de vista antropológicos.
Isto é algo inevitável, na medida em que a pedagogia reflexiona sobre a
educação e a formação humana. Ademais, quando a pedagogia analisa o
fenômeno educativo e o devir humano — formação, pessoa gênesis,
individuação—, fala geralmente com o propósito —e muitas vezes com o
ideal— de fazer dos seres humanos seres mais humanos —isto significa,
necessariamente, que sempre se está ancorado a um marco de entendimento
determinado do que é ou dever-se-ia entender por humano—. Por conseguinte,
quando se vê como tarefa da educação o educar aos homens e mulheres para que
se humanizem, para que se formem, isso supõe como algo presente também a
problemática antropológica. (RUNGE, 2005, p. 48)

Relacionando produção de sujeitos e cultura como problemas históricos, dês
naturalizando os conteúdos ideológicos e os modelos sócio-políticos, bem como as práticas e
discursos da educação e a formação que se vão dando. Abordagem desde o qual a pedagogia não
se concebe como um campo disciplinar neutro, todo o contrário está configurado por forças em
tensão que estabelecem sua episteme e seus métodos de trabalho, que contêm como fundamento
concepções antropológicas.
A antropologia pedagógica passa por uma reflexão analítica sobre o ser humano, dado que
é um ser que se pode formar e educar. Parte do princípio de formabilidade humana (BENNER,
1998) e do fato que precisamente os seres humanos não nascem feitos, si não que se fazem no
transcurso de suas vidas, isto é, que se formam e se veem remetidos a práticas educativas num
sentido amplo. Há diferentes posturas do que se entende por antropologia pedagógica, no entanto,
a antropologia pedagógica numa perspectiva crítica não pode ser vista mais que como uma
antropologia histórico-pedagógica e como uma antropologia que se pergunta pelas imagens e
narrativas que configuram o humano em contextos educativos amplos. A antropologia histórica

pedagógica a diferença da antropologia pedagógica tradicional, não lhe interessa se constituir
como disciplina única, também não lhe interessa definir uma espécie de objeto particular, em
mudança trabalha precisamente sobre as formas em que histórica e socialmente aparece e se
especifica um devir humano, com base aos problemas nos que aparece definido o conceito de
humanidade.
Desde ali a Escola como elemento essencial do projeto de formação de sujeitos
na modernidade entra em tensão com outras possíveis frentes de análises, que
mediados pela história podem nos dar a entender como se configura um projeto
de sociedade, por isto para uma antropologia pedagógica e especialmente
histórica pedagógica o problema é a formação (bildung) e a formação não só se
dá no contexto exclusivo da escolaridade. (CASTAÑO, 2012, p 13)

Propomos um percurso por essas trajetórias de formação de sujeitos, não em sentido
linear, sina tentando mostrar como levam à consolidação de um modelo de ser humano
“codificado” pelos princípios que marcam filosoficamente e antropologicamente o projeto
moderno capitalista, o que implica pensar em chave governamental o papel político da Educação.
Realçamos deste processo sua variabilidade de acordo com os contextos do sistema econômico e
as relações de produção no desenvolvimento do capitalismo; sem que este seja o único fator para
explicar a produção de subjetividades é uma característica chave para compreender a maneira
como se dirigem as condutas e os diferentes mecanismos que para isso se utilizaram.
Identificando estas mudanças sociopolíticas, apresentamos um percurso geral pelas linhas
que definem o pensamento antropológico ilustrado como um ponto de referência de nossa
abordagem e depois suas reconfigurações, reordenamento à luz do projeto neoliberal,
especificamente sua relação com as concepções de Educação e a formação que se dá desde ali, as
quais se dispõem transversalmente desde umas práticas de governo das populações e da
produção de formas mais complexas de disposição do poder em relação aos sujeitos e sua
conduta,
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novos
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governamentalização como os chamasse Foucault (1980), os quais descrevem trajetórias de
poder que vão desde o disciplinamento até o autocontrole, com seus matizes especiais na atual
sociedade de gerenciamento, ou sociedade pôs - disciplinar (Grinberg)
De maneira que, longe de se ter produzido uma des-governamentalidade do
social se transformaram os regimes de práticas e lógicas de governo, mas isso

não deveria se confundir com falta de governo; sina com a d dês-governamental
do Estado e a transferência de muitas de suas funções para a comunidade e a
sociedade civil (GRINBERG, 2006, p.2).

Assim, as mudanças que se podem analisar no desenvolvimento do modelo
governamental atual, são os que permitem que novos discursos e práticas cheguem a justificar a
reestruturação institucional e administrativa do projeto da Educação Superior em Latino
América5. Mudanças que regem as novas lógicas de governo da organização escolar para
conseguir os objetivos derivados desta nova concepção de governo das populações e o território,
de tal maneira que se configuram o papel da Educação e o papel mesmo do sujeito na sociedade e
nós são apresentados por esta via uma nova imagem de ser humano. No caso destas mudanças no
contexto de América Latina e no espaço da Educação, tornam-se muito importante para nós os
direcionamentos propostos desde o processo de Bolonha. (TELLO, 2015)
O governamental contemporâneo tem que ver com uma particular mistura entre coesão
externa e coesão interna, corpo e mente, vontade e desejo, formas alternadas e interligadas para
produzir as condutas. No entanto deve-se diferenciar na perspectiva de Foucault, um conceito de
governamentalidade mais referido a uma história das formas de governo: governo dos meninos,
da casa, da família, da empresa e atualizando o conceito, uma forma de governamentalidade
liberal e especialmente neoliberal, que se dá no marco de um biopoder, ou seja, poder sobre a
vida individual Esta última é a característica de nossas atuais sociedades e dá-se no marco do que
Deleuze denominasse sociedades do controle.
Foucault (1975) analisa uma forma particular de governo, a tecnologia
disciplinaria que surge em XVIII e XIX e atinge seu apogeu a princípios do XX.
No entanto, as sociedades disciplinares, já fazem parte de nosso passado
imediato, o que estamos a deixar de ser. As disciplinas entraram em crises após
a segunda guerra mundial, crise que deu passo lentamente à gestação de uma
organização do poder diferente (Deleuze, 1996). Por isso, retomando o fio das
propostas foucaultianas e, de alguma maneira, as continuando, diversos autores
(Barry, Osborne& Rose, 1996; Burchell, Gordon & Miller, 1991; Dean, 1999;
Gane & Johnson, 1993; Rose, 1989, 1996b, 1999; Rose & Miller, 1992)
examinam a instalação progressiva e dispersa de um novo regime de governo –
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Neste estudo apresentaremos no capítulo três, uma reflexão em contexto e apoiada em estudo de campo, com
respeito ao impacto destas transformações na política da Universidade pública. As transformações da Universidade
de Antioquia- Colômbia, em seu processo de reestruturação institucional a partir de seu projeto de Regionalização,
funciona como exemplo para analisar o papel governamental que a Universidade gera nos territórios e seus
povoadores e as tensões que representam estas mudanças organizacionais.

característico do que denominam sociedades neoliberais– que está a substituir às
sociedades disciplinarias analisadas por Foucault (SÁNCHEZ 2006, p. 2).

Localizando estes percursos no que chamaremos uma antropologia ilustrada, no marco de
uma reflexão governamental dos sujeitos; é importante ter em conta que a tarefa de identificar e
explicar historicamente os traços das trajetórias antropológicas pedagógicas e as idéias
recorrentes de formação e educação deve-nos permitir situar-nos de maneira crítica com respeito
aos discursos e práticas que têm acompanhado estes processos de modelação e seus efeitos nas
tecnologias de governo e ordem das populações, característica da regulação e o controle no
desenvolvimento do projeto de modernização, em frente ao qual como novo elemento a chamada
Gestão educativa explica-se e dirige-se desde ali como um processo de governamentalidade
contemporânea, uma tecnologia para conseguir os resultados que se planejam desde este
paradigma.
Trata-se de identificar a maneira como as mudanças no modelo organizador e de direção
(Gestão) da “vida organizativa”, social e política das populações, nos trajetos do liberalismo ao
neoliberalismo, valem-se, ou melhor, acompanham-se, de uns ideais de formação e educação dos
sujeitos, as quais são assumidas pela Escola moderna e posteriormente pela Organização
educativa e a cultura escolar, como um de seus fundamentos missionais, para levar a cabo uma
renovada proposta de governamentalidade, a que depois é replicada e reforçada por outras
dimensões institucionais da vida quotidiana de outras organizações. Veremos aqui, sobre que
fundamentos descansam esta remodelagem da vida governamental e social, o como vai variando
na medida em que o projeto ilustrado vai tomando outros matizes políticos com a consolidação e
o desenvolvimento do sistema econômico do particular capitalismo contemporâneo com seu forte
componente geopolítico (MIGNOLO, 2001).
1.1 Um ponto de partida: O pensamento antropológico pedagógico.
Para abordar a tarefa que nos propusemos nos orientamos conceitualmente desde a
perspectiva da antropologia pedagógica e histórica, está num sentido amplo, se entende como
desconstrução de fundamentos, já que não se reconhece como um campo disciplinar exclusivo
em seu episteme e seus métodos é uma reflexão que se dirige ao entendimento dos processos que

“modelam” ao ser humano em tanto educável, formabilidad6, imerso no meio de umas condições
históricas de possibilidade e emergência, onde a doutrina de homem –antropologia- aparece
atravessada pela tensão permanente entre natureza e cultura, relações de saber e poder que
modificam a experiência subjetiva.
Não existe uma única e generalizada definição ao respeito, pelo qual convergimos na
opção crítica com respeito à pergunta pela formação humana e suas circunstâncias de
aparecimento. Ademais deverá recordar o leitor, que em nossa focalização potencializamos a
abordagem com um pensamento marcadamente histórico, como complemento da análise
antropológico, pelo qual nos permitimos dizer seguindo a Scheuerl que:
Dentro do amplo marco dos problemas antropológicos pode-se considerar como
antropologia pedagógica numa primeira tentativa de aproximação, o estudo
especialmente elaborado sobre o fato de que o homem começa sua vida como
menino e assim que é extremamente capaz de aprender e precisado de formação
depende por longo tempo de ajudas pedagógicas. (…) E o interesse da
antropologia pedagógica dirige-se tanto aos elementos comuns como às
diferenças características das correspondentes normas prévias e expectativas
culturais e sociais que acompanham ao desenvolvimento e ao processo de
formação. (SCHEUERL. 1986, p 13-14)

Parte-se do orçamento da formabilidade7 humana, os seres humanos não nascem fatos e
dispostos, sina que se fazem em decorrência das experiências e da práxis de suas vidas, com o
qual aparece com maior clareza o caráter circunstancial, mas também político, do devir humano
como um processo inacabado e de contradições.
A práxis (a vida humana) não é então um fenômeno biológico, sina
antropológica. A práxis é um fazer humano a partir do qual se vê transformado o
humano mesmo. Só os seres humanos são seres da práxis já que nelas e com
elas, se pode e tem que decidir ou tomar decisões (Runge e Muñoz, 2013, p.3).
6

Ao respeito desta concepção diz Runge e Muñoz: formabilidad (plasticidade, maleabilidade) e imperfeição em
tanto seres socioculturais (como seres precisados de uma atualização cultural) que os põe numa condição carente e
precisada de educação. (Runge, 2013)
7

A formabilidad, conceito finque da pedagogia, entendida como capacidade de, ao nos formar, formar, dar sentido a
nossa vida como projeto, que se encontra paradoxalmente num marco de possibilidades que entende na modernidade
o formativo numa perspectiva positiva que extirpa e substitui todo aquilo que não se veja como positivamente
humano. A formabilidad permite, pois um projeto de homem que pode se dirigir para melhoras, dada sua
indeterminação e imperfectivilidad (Rousseau), isto está no pensamento de Kant e de vários dos Ilustrados, baixo a
idéia de transcendência do humano e numa perspectiva de teorias afirmativas do sujeito.

A formação do sujeito, questão central nesta abordagem, configura-se no processo de
confrontação dos seres humanos com seu marcos sociais, históricos, culturais e institucionais.
Desde esta perspectiva ampla da pedagogia, os seres humanos formam-se e vêm remetidas a
práticas educativas e discursos do comportamento num sentido amplo, prescrições com respeito
ao que são e deverão ser e fazer, esses processos de orientação, “modelação” no sentido de umas
práticas de identidades individuais e coletivas que se constroem historicamente, nos permitem um
sentido crítico de aproximação à dimensão antropológica da vida sociocultural dos seres humanos
e o lugar que tem a Educação. Sem que estes processos possam ser reduzidos a encher um espaço
vazio na categoria de sujeito, enquanto a cada experiência “práxis” singular de tornar-se um
sujeito, implica tensões, resistências e mudanças a nível geral e particular. Como o propõe Wulf,
(2013) a mimesis cultural não é um mero processo de reprodução técnica, é uma apropriação,
uma aprendizagem, uma recreação que resulta em novos enfoques e sentidos.
Localizando estas referências conceituais como ponto de partida, reconhecemos que se
podem distinguir diferenciados perfis sobre o que se enfatiza em Antropologia pedagógica,
limitados para lhes desenvolver aqui, o que interessa e orienta este trabalho remete ao estudo dos
processos de consolidação de um projeto de homem moderno, uma “imagem” e modelo de
sociedade como um problema de formação, no contexto da organização educativa
contemporânea, estendido a múltiplas dimensões da vida social dos sujeitos. É nesta perspectiva
onde o antropológico pedagógico passa pelo filtro da questão governamental, onde o educativoformativo tem uma estreita relação como as formas de governo e da produção do Sujeito.
Interrogar a idéia e as práticas de formação (bildung) dos sujeitos, identificando os
fundamentos que atravessam os orçamentos que constitutivamente definem o “humano” como
projeto histórico, localiza à Antropologia pedagógica numa perspectiva necessariamente crítica e
contextualizada, perfilando-se como uma antropologia histórico-pedagógica, isto é, como uma
antropologia de revisão e análise, de desnaturalização de práticas e enunciados, que se pergunta e
procura identificar as “imagens” e narrativas de formação em contextos sócio educativos8
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Entendem-se esses contextos como espaços onde também de maneira formal, não formal e informal, o sujeito
vivência processos educativos e formativos, como o é: a família, os centros escoares, os centros universitários, a
cidade, o espaço de trabalho, as associações, os meios de comunicação entre outros espaços de interação social

amplos; o qual a compromete a identificar coordenadas que não só passam pelos projetos
educativos escolarizados,mas que se adentra nas formas sociais mais subtis e quotidianas de
modulação e regulação da conduta individual e coletiva.
A concepção crítica sobre a Educação que se posiciona desde esta perspectiva parte de
uma abordagem analítica aos discursos e práticas educativas e pedagógicas, entendendo nelas seu
sentido político e como se expressam fundamentos de um modelo de modelação antropológica.
A Educação como práxis resulta então do fato que o ser humano, em tanto ser
imperfeito, é a única criatura precisada e capaz de educação. Nem os animais
nem as plantas precisam da educação para ser ou devir tais, mas, ademais, eles
mesmos não se educam. A diferença, o ser humano é ou devém em humano a
partir do que faz (práxis) de si. Não obstante, com esse fazer não se supera a
imperfeição, pelo que o humano se apresenta sempre como tarefa, como projeto,
como história. (Runge e Muñoz, 2012. p 3)

A Antropologia histórica pedagógica9, a diferença da antropologia pedagógica tradicional
e geral, não lhe interessa tanto se - constituir como disciplina auto-suficientes, com uma estrutura
epistemológica central, também não é enfática ao definir uma sorte de objeto de estudo único e
particular, em mudança, trabalha precisamente sobre o entendimento de formas emergentes
histórica e socialmente em que aparece e se concretiza um devir humano, uma trajetória, tanto
nas práticas como nos enfoques teóricos e conceptuais que dão explicação a um processo de
formação e a um modelo de Educação.Reflexiona a respeito de como e por que se educam os
homens numa cultura concreta.
Levando este posicionamento um pouco mais a fundo, o pensar antropológico sobre a
formação (bildung) dos sujeitos, é mais complexo na medida em que trabalhamos historicamente
com base a problemas e formas de intervenção dos sujeitos nos que aparece definido o conceito
de “humanidade” e suas maneiras de representação numa época, claramente estes processo de

que comunicam um ideário de pessoa e de vínculo social. A antropologia pedagogia abre a outros entendimentos
do lugar da pedagogia e dos processos educativos dês-escolarizados.
9

No contexto de América Latina a antropologia pedagógica vai ter uma grande força intelectual enquanto identificase com as correntes críticas da Educação e as pedagogias da libertação. Reconhecem-se vários autores na tradição
pedagógica crítica que de uma ou outra forma lhe fizeram contribuas significativos este campo em nosso contexto:
Freire, Dussel, Quijano, Mignolo, entre outros.

formação em sentido geral dão-se dentro de um contexto político específico e portanto dentro de
um jogo de relações de poder e saber.
1.1.1 O antropológico no governamental
As concepções e práticas de governo do Sujeito abordadas como políticas de vida ou
“biopolítica”, para utilizar o termo na tradição Foucaultiana, têm seus fundamentos em bases
antropológicas, as quais orientam mudanças e fazem ênfases nas idéias e práticas da formação
que se difundem numa sociedade. Assim, os processos formativos se regem por propósitos e
relações de interesse, produzindo modelações sociais e culturais onde o poder entra em contato
com a regulação da vida das pessoas e as populações de várias maneiras, de forma dinâmica e
diversificada, como o explicou Foucault em suas classes intituladas, defender a sociedade,
Colégio do França 1975-1976. A este respeito analisa e comenta o professor Santiago Castro.
No curso segurança, território, população, além do que já foi dito, há ainda um
movimento que merece especial atenção para se melhorar o entendimento da
genealogia foucaultiana e sua abordagem da biopolítica. Esse movimento referese à maior atenção dada ao tema do Estado, tema este que aparece expresso, num
primeiro momento, na preocupação de Foucault em evidenciar o tipo de
racionalidade governamental que, em nossa modernidade, particularmente a
partir do século XVIII, procurou conhecer e intensificar as forças estatais,
através da gestão biopolítica de par população-riqueza. Sobre a óptica de uma
política de governo copiada numa razão de Estado, atividade de governar, no
sentido de “dirigir a conduta dos homens em quadros e com instrumentos
estatais” (FOUCAULT, 1997, p. 90), (GADELHA, S. 2009, p. 136-137)10

Ao anterior complementa o professor Santiago Castro:
Pelo contrário a partir do século XVIII a vida instala-se no centro da política
estatal e já não depende de uma decisão pessoal do soberano. Agora se trata já
não tanto de subtrair a potência de vida, sina de produzi-la e lhe dar forma.
Gere-se a potência de vida para fazê-la mais produtiva, mais eficiente, mais
segura, mais regulada, menos submetida às contingências. Foucault caracteriza
este novo mecanismo de poder com formula-a “fazer viver deixar morrer”
Temos então que no primeiro caso (o poder soberano) a vida é subtrair enquanto
no segundo (o biopoder) a vida é potenciada e maximizada. (Castro, 2010, p.56)

Em citações acima vemos com mais clareza a lógica que se quer analisar nas trajetórias do
capitalismo, onde o antropológico entra no governamental como um princípio de base, se trata de
10

Tradução nossa do texto original.

uma mudança de perspectiva: Como estas mudanças na “formula”, fazer viver, vinculam-se de
maneira pontual às mudanças estabelecidas para o projeto de sociedade e o papel da Educação?
“Subtrair a vida” já não é a medida da fórmula do controle e a modelação, sina a produzir e lhe
dar forma de maneira institucional; aspecto que tem efeitos individuais e coletivos nos quais o
projeto Educativo se faz essencial para o lucro destes propósitos. Esse “subtrair a vida”
característica das sociedades disciplinares e do controle total, o pode interpretar em princípio
como a base da ação de governo que antecede à modernidade, mas é isto o que vai ir mudando
durante o desenvolvimento do século XX e XXI; já não se tratará somente de alinhar pela força
ou eliminar sujeitos indesejáveis, sina de promover seu auto- realização e sua auto-exploração.
Colocando na dimensão de nosso objeto de estudo em particular, esta lógica no campo
educativo ditasse que não se trata somente de impor a Educação institucionalmente e organizar a
Escola, se não de promover a Organização escolar auto regulada e eficiente, promover sua autorealização, o que implica à designação flexível de tarefas e à promoção das autonomias
responsáveis. Em definitiva é outra ordem de governo que reflete um “formato” de produção
antropológica, tanto dos sujeitos como do modelo de Educação, assunto que aprofundaremos
mais adiante.
Na direção conceptual que vimos assinalando, a tarefa compreensiva não estaria só em
identificar o impacto dessas transformações na vida social produtiva com a consolidação do
projeto modernizador capitalista, sina também poder “delinear” e reconhecer essa imagem de ser
humano, que subjaz em relação a uma proposta organizativa do projeto educativo e das formas
como desde ali se perfilam políticas administrativas de disciplina e de controle, isto é, de formas
de governamentalidade contemporâneas. Aqui a questão governamental entendida como
implantação de formas de controle antropo- políticas11, mercantis e estéticas, dispostas para
dirigir e formar não só de maneira direta aos sujeitos, via repressão e disciplinamento, também
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Antropologia política, como doutrina do ser humano em estreita relação com a política e o poder, o que indica que
o projeto de vida pública difundido, com suas regulamentações que modelam valores e atributos, coloca os limites do
comportamento que devem dar sentido objetivo à vida social dos seres humanos. Pelo qual, a política sempre está em
contexto de cultura e de ali sua dimensão antropológica, uma postura política sempre implica a uma visão de homem.
Neste sentido concordamos com o trabalho do Núcleo de Antropologia dá Política (NuAP), da UFRJ. Brasil. Ver:
Suposição básica de que a categoria política é sempre etnográfica. (1998)

intervindo de maneira mais subtil e profunda sobre as condições que darão a forma –
determinação- às possíveis condutas e valores que podem ser esperados por parte dos sujeitos.
O problema da formação (bildung) na dimensão governamental, de acordo com Klaus e
Muñoz, para colocar um referente, tem que ver com as diferentes configurações do poder e suas
formas de circulação na vida individual e coletiva na consolidação da sociedade industrial e
depois com o avanço do neoliberalismo, as sociedades pós-industriais em suas divergências
geopolíticas. Para autores como Michel Foucault (1999) e Norbert Elías (1994), a consolidação
das modernas sociedades industriais se baseia, a nível sociocultural, na configuração de formas a
cada vez mais subtis de controle das condutas. O triunfo da civilização se erige sobre a forma
mais complexa de controle: o controle da liberdade. Para Foucault, dita dinâmica de controle
obedece a umas tácticas de governo próprias do que tem denominado como o problema da
“governamentalidade” (Foucault, 1999, p. 196)12
Recordemos que o conceito de “governamentalidade” (r.gouvernementalité) em
Foucault baseia-se na articulação de dois termos, a saber: governo
(fr.gouvernement) e mentalidade (r.mentalité); com dito conceito Foucault
compreende suas investigações sobre a genealogia dos regimes de poder e de
saber —poder soberano, poder disciplinar, sociedade da normalização com seus
respectivos processos de subjetivação, formas de biopoder e tecnologias do sim
mesmo— e as subsumir baixo dita categoria. Com o conceito de
governamentalidade faz-se referência então às técnicas e artes do governo e
direcionamento exercidas sobre aqueles que, a sua vez, têm influo e ingerência
sobre suas próprias ações (KLAUS, A. MUÑOZ, D. 2013)

Um percurso pelas formas práticas dessas dinâmicas de poder e controle, prescrição de
comportamento, produção de si mesmo e ajuste de condutas, na lógica da que temos chamado
uma Antropologia liberal, nos mostra as imagens e idealizações que definem o humano no
contexto ocidental moderno, caracterizado como projeto afirmativo e de superação das
contradições entre Natureza e Cultura, marcando com clareza em onde deverá fazer ênfase o
processo formativo, a modelação dos sujeitos, o projeto de ser humano ao qual se devem ajustar
os esforços da Educação. Essas maneiras de focar o problema da formação e os mecanismos de
adaptação dos sujeitos adequados à ordem política e econômica liberal é o que irá mudando
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Tradução nossa do texto original.

substancialmente quando se avança durante os séculos XX, XXI para o que temos denominado
uma antropologia neoliberal, uma nova definição de imagem de homem, a qual redefine a
questão antropológica pedagógica por um lado, mas também o caráter organizativo que o projeto
educativo deverá encarar.
É na sociedade atual onde encontramos de maneira legível à Gestão 13 como discurso e
práxis, desenvolvendo novas transformações na formula “fazer viver deixar morrer” (Foucault,
1975) Isto é o que constitui a nova ação governamental e seu matiz de transformação
antropológica e o que mostra a importância desta perspectiva em razão de compreender o papel
político da Educação nas grandes transformações.
O papel ideológico da Gestão na contemporaneidade e seu papel político, é o de produzir
outras formas de poder, outras economias do poder, trata-se não só de distribuir o poder, como na
proposta de governo estruturalmente estável da administração científica (Taylor e Fayol) A
mudança consiste em que o poder na Organização de hoje não se distribui só como agente
portador de um controle burocrático (WEBER), estático, estrutural, delegado e hierárquico, sina
que deve fluir de maneira dinâmica, flexível e com as características de que se possa acrescentar
material e simbolicamente. É por isto que se lhe exige ao gestor que seja o mesmo um
protagonista da mudança (Coaching) e gere a cada vez mais níveis de independência e autonomia
para ele e seus colaboradores.
Temos com o que se vem propondo, que o percurso e as formas técnicas que assume o
poder, como conceito finque do estudo governamental, requer do entendimento de seus
fundamentos e combinações, identificando as rotas que este segue como configurador das
sociedades do disciplinamento para as sociedades do controle. Seu estudo compõe também as
trajetórias das práticas da punição às da autopunição, da vigilância às do autocontrole, da
13

Neste trabalho abordaremos em forma crítica a categoria Gestão que hoje aparece como orientação geral da
vertente administrativa contemporânea, para evidenciar como desde ali se configura uma nova tecnologia de
governo. A Gestão não é só uma nova onda administrativa para fazer mais eficientes os processos das organizações,
mas a nosso entender, uma atualização das formas do poder nas sociedades do controle autônomo, mas com a
diferença de que se pretende de que ela por si mesma, seja um dispositivo gerador de poder, de ação independente,
descentralizada, de ali que aparecem enunciados como: gerir é fazer que as coisas sucedessem (Blejmar, 2005)
Assim não é só esperar pela resposta e soluções dirigidas desde uma centralidade, sina da tomada de decisões e da
auto-responsabilização.

prescrição externa do comportamento pela lei e a norma à valorização interiorizada da boa
conduta e a cooperação, responsabilização individual, que em última instância é o que o ideal de
sujeito neoliberal preconiza para a imagem de um bom cidadão.
Realçando outro elemento, é precisamente essa relação com o poder, com suas práticas e
discursos, a que gera saberes disciplinares específicos, como é o caso da Administração como
teoria e prática; desde ali, configura-se um tipo e um lugar de “humanização”, uma dimensão
antropológica e pedagógica, para projetar a imagem do ser humano positivo que se precisa para
validar o modelo social. De tal maneira que o surgimento da teoria administrativa como campo
teórico sobre o “Trabalho” e as relações produtivas organizadas na sociedade capitalista, é um
bom exemplo das formas como o poder se materializa em saberes, desde os quais se estabelecem
novos parâmetros que dão sentido a uma imagem produtiva de homem para o século XX.
Homem econômico, homem de Valer em palavras de Taylor
A administração é uma narrativa na qual a empresa se interpreta como uma
entidade que deve maximizar a utilidade e tentar de maneira prevalente a criação
de valor econômico para os proprietários, inclusive acima da dignidade do ser
humano, já que este se considera um médio e não um fim em si mesmo.
(BARREIRA, E; SANCLEMENTE, J. 2008, p. 12)

Imagem de homem, materializada no operário de princípios de século XX, a que mostra a
idéia formativa de “maximizar a utilidade”, a razão instrumental, que se vai desenvolvendo com
os processos de modernização e crescimento econômico, esse dispositivo de modelação
antropológica disposto na ideologia racional do trabalho dá pé a umas idéias e imagens de
formação do Sujeito que aparecem nos discursos e práticas transversais nas tecnologias de
governo: Família, Escola, Trabalho e Consumo, como delimitações prescritivas da ação e do
comportamento da pessoa, isto é, são tecnologias para a produção de sujeitos, no plano de um
poder que já não está só “afora” na disciplina, sina que começa a re-fundar ao sujeito desde
adentro, circula em sua privacidade14 e na relação que ele estabelece consigo mesmo.
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Dedicamo-nos a examinar este aspecto mais subjetivo e pessoal no capítulo dois, onde trabalharemos os efeitos da
ação governamental na constituição da própria experiência e o sentido de vida.

Essas transformações nas tecnologias de governo15 são as que vêm a se reformular e
tomar forma prática, na Fábrica e a Escola de finais do século XIX e inícios do XX, com os
inícios de um projeto liberal econômico já consolidado, como manifestação de uma nova
racionalidade que rompe com o modelo de poder dado pelas decisões pessoais do soberano,
poder pastoral. Mudança que inaugura a nova fórmula finque uma idéia de disciplinamento
combinado com controle, que apela aos fundamentos de ordem, cálculo e razão científica para
formar ao sujeito produtivo, desde ali deve produzir uma nova moralização do sujeito e sua
conduta, refundindo-o desde adentro e não só manter a punição como o mecanismo da sociedade
do castigo e a repressão direta.
A mudança e as variações das trajetórias liberalismo e neoliberalismo, consiste nas formas
como o poder entra a produzir de outras maneiras ao sujeito e a cultura, sem desistir em algumas
de suas práticas de sua tradição histórica, a mudança se centra no sujeito e seus vínculos sociais,
as regras com as que se deve adentrar nessa lógica da reprodução social e para que isto suceda o
lugar que o projeto educativo deve ter. Neste panorama o sujeito já não estará somente
amedrontado, apartado, castigado, adestrado, mas incentivada, moralizado e recompensado para
ser ele mesmo um regulador de sua conduta e um reprovador dos outros. Se na ordem da
disciplina a promessa é o castigo, a fórmula do controle promete a recompensa.
No entanto, é chave reconhecer genealogicamente como o poder em vez de ser um
assunto reduzível ao negativo, ou somente macroestrutural (molar)16 das relações sociais mais
superficiais, vai bem mais lá como propõe em vários momentos de sua genealogia Foucault, este
é também um grande gerador, um suporte dinâmico das relações sociais moleculares e das
maneiras como estas forças estruturam a vida quotidiana; em tal medida que o poder é
codificador da proposta de ordem dentro da qual se desenvolve,participa ou não, a cada indivíduo
e sua comunidade de um projeto político-cultural, o poder assim, tem mais a qualidade de
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Desta maneira denomina Foucault às diferentes maneiras em que o poder assume uma função para materializar na
produção dos sujeitos. São discursos, prática e saberes que atravessam as relações sociais e as que estabelecem o
Sujeito consigo mesmo.
16
A perspectiva da convergência entre o molar e o molecular, define as geometrias do poder, tomando a postura de
Deleuze desde ali que os processos se distinguem por sua diferença nos termos e as mesmas relações (macro micro),
mas são inseparáveis por que coexistem, pelo qual, “Em resumo, tudo é política, mas toda política é ao mesmo tempo
macro política e micropolítica”. (Deleuze e Guatarri, 2004)

fundante que de fundado; “não é um fenómeno, nem homogêneo” como recorda Foucault (19751976)
O exercício do poder consiste em “conduzir condutas" e em arranjar as
probabilidades. No fundo, o poder é menos uma confrontação entre dois
adversários ou a vinculação de um com outro, que uma questão de governo.
Deve ser dado a esta palavra o amplo significado que possuía no século XVI.
"Governo" não se referia unicamente às estruturas políticas ou à gestão dos
estados; mais bem designava o modo de dirigir a conduta de indivíduos ou
grupos: o governo dos meninos, das almas, das comunidades, das famílias, dos
doentes. Não só cobria as formas instituídas e legitimas de fixação económica ou
política, sina também modos de ação, mais ou menos pensados e calculados,
destinados a atuar sobre as possibilidades de ação de outros indivíduos.
Governar, neste sentido, é estruturar o possível campo de ação dos outros.
(MICHEL FOUCAULT, 1988, p.14)17

O poder como categoria central no entendimento das trajetórias de governamental, precisa
ser também compreendido em sua maneira vascular e desde uma perspectiva hierárquica 18 deste,
como o propõe o professor Castro Gómez em sua conferência: Michel Foucault e a colonialidad
do poder (2007); não se trata de compreender só sua dimensão hierárquica rígida e estruturante,
deixando de lado as complexas dinâmicas de micro poderes e emergências que se apresentam nas
diversas localizações da variabilidade etnográfica de um sistema social. Este aspecto é de soma
importância para pensar nas dinâmicas das relações de poder na Escola como assunto pontual.
Um enfoque atualizado destas questões particulariza no poder, enquanto pode ser
localizado, este é dinâmico e em contexto dos saberes e as redes locais de conhecimento que o
esmaecem na cotidianidade, o que mostra a tensão entre o molar e o molecular, o global e o local;
assim não é o um ou o outro, o que comporta sua lógica, não é a dualidade dos estruturalismos
rígidos, se não precisamente essa complexa inter-relação que deve ser considerada a todo o
momento da análise das dinâmicas governamentais. Dentro da análise de um modelo de governo
da instituição educativa é fundamental reconhecer estas dinâmicas, dedicaremos a colocar em
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Heterarquia (do grego ετερος heteros = do outro e αρχειν archein = prevalência, como prevalência dos outros),
sistema onde não há um controle centralizado vertical, mas predomina uma ordem consensual. É diferente dá
anarquia, ausência de centralização e de ordem, e dá hierarquia, ordem centralizada e verticalizada. Ou conceito de
heterarquia foi primeiramente usado num contexto moderno, pelo cientista Warren McCulloch em 1945, num estudo
sobre redes neurais. (Wikipedia. http://pt.wikipedia.org/wiki/heterarquia)

contexto esta reflexão teórica no capítulo três e quatro, onde analisamos uma instituição de
educação superior à luz destas mudanças de enfoque.
A governamentalidade tomada como problema antropológico, nos mostra que não
estamos a falar de uma “política pura”, quer dizer que, ao abordar as questões do governo, no
sentido amplo que nos recorda Foucault, enfrentamos a necessidade de reconhecer a imagem de
homem que ali subjaz e as maneiras como esta é alimentada e recreada pelos princípios e valores
que dão sentido histórico a uma época. O que deriva em problemas pedagógicos, na medida em
que estes procedimentos de modelação produzem umas indicações teóricas, conceptuais e
práticas com respeito a que tipo de Educação devem receber os sujeitos para ser ajustados aos
parâmetros de determinada política da vida.
1.2

Noções e imagens de homem: Trajetórias do Liberalismo ao Neoliberalismo.
A cultura apresenta-se como compensação às incertezas e limitações próprias de nossa

condição natural, este fundamento antropológico é um elemento essencial para o entendimento do
substrato filosófico que acompanha o pensamento moderno e, portanto, a projeção de imagens
que dele se desprendem. A noção de “homem” que configura uma antropologia ilustrada como
fundamento do projeto de liberalismo político e econômico, está marcada pela renovação dos
conteúdos ideológicos que lhe dão passo ao projeto de sociedade moderna capitalista; o papel da
Reforma, a renovação dos mecanismo de contenção social e direção do poder, desenvolvem-se
desde a construção da democracia como novo fundamento, o qual permitiu dar outros sentidos ao
devir social das pessoas e ao lugar que a Educação, como instituição finque, deveria cumprir em
relação a tais propósitos.
A reforma não significa unicamente a eliminação do poder eclesiástico sobre a
vida, também a substituição da forma então atual, por uma forma mais diferente.
Mais ainda: a substituição de um poder extremamente suave, na prática mal
perceptível, de fato quase puramente formal, por outro que abria de intervir de
modo infinitamente maior em todas as esferas da vida pública e privada,
submetendo à regulação onerosa e minuciosa a conduta individual. (WEBER,
1985, p. 28-29)

As características deste processo mostram uma completa renovação de sujeito social,
transformação política e econômica, mas, sobretudo, uma renovação da idéia de ser humano da

maneira como deverá orientar seu comportamento, tudo isto corresponde com a renovação da
doutrina antropológica que acompanha às origens do capitalismo; dos tipos de vínculos materiais
e simbólicos que se constroem, dos papéis sociais que se promoveram nos séculos XVIII, XIX e
XX. Este é um antecedente básico para reconhecer qual é a lógica que subjaz e que determina a
trajetória que procuramos analisar, a da formação de uma imagem de homem correspondente
com essa lógica racional da vida. Nas trajetórias que definem os percursos entre o liberalismo e
neoliberalismo como modelos sociais e econômicos produtores de subjetividade, nos interessa
destacar dois aspectos básicos, o primeiro: não se trata de uma trajetória linear ou universal, nem
estritamente progressiva, onde um sistema supera totalmente ao outro, todo o contrário a análise
sócio histórico19 mostra toda uma série de contradições, de retrocessos e combinações, portanto o
contexto espacial e as diferentes situações serão fundamentais para compreender as
transformações e seus alcances.
Um segundo aspecto tem que ver com os impactos deste sistema de pensamento liberal na
concepção de homem moderno, em suas imagens e representações, nas idéias sobre sua formação
e as ideologias que ordenaram o projeto de Educação moderno, colocando o Progresso, a
Liberdade e a Autodeterminação, como doutrinas dentro do programa modernizador. Essa
renovação da “imagem” de homem, de sua representação individual e coletiva, terá como
essência e efeito, a mudança na relação com o trabalho20 (HOPENHAYN, M, 2002) e a esfera da
produção; manifestações da mudança social, antropológico e filosófico que será tomado como
imperativo categórico no espaço da reprodução social e cultural.
Recordemos, por exemplo, (para não citar sina o caso mais saliente), a notável
diferença que se observa no tipo de ensino que dão a seus filhos os pais católicos
por relação com os protestantes, fenômeno que o mesmo se observa em Baden
19

Neste aspecto é importante reconhecer o lugar de enunciação desde o qual esta tese se constrói. Latino América
como referente temporal e espacial mostra toda a classe de assimetrias e diferenças com respeito ao processo
histórico que se cita, em quanto à modernidade como intenção ocidental que chega com a colonialidade, os processos
sociais de apropriação e construção de referentes próprios mostram suas variadas diferenças. Pelo qual este estudo
não pretende assinalar uma trajetória universal e sim mal reconhecer umas lógicas comuns com suas variações e
ajustes.
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O Trabalho passará a ser um conceito finque para entender a lógica de mercados como o explicassem Marx e
Engels, lógica que se estende à concepção de homem moderno e as tipologias de ordem e relação social. O
surgimento do trabalho racional dentro da sociedade industrial liberal, explica em boa medida, as lógicas
modeladoras da imagem de homem de finais do XX e princípios do XX.

ou Baviera que no Hungria por exemplo. Compreende-se – pela razão
econômica apontada- que a percentagem de católicos entre alunos graduados de
centros “superiores” de ensino seja-nos o que corresponde com sua proporção
demográfica. Mas ocorre que também entre os graduados católicos a
percentagem dos que vão aos modernos centros de ensino dedicados
especialmente à preparação para estudos técnicos e para profissões de tipo
industrial e mercantil, em general, para quanto significa especialmente profissão
burguesa (como os chamados Realgymnasien e Realschule, as escolas superiores
civis, etc.), são notavelmente inferior ao de protestantes, porque os católicos
preferem àquela outra formação de tipo humanista que proporcionam as escolas
à base de ensino clássico; agora bem, este fenômeno já não pode se explicar,
como o primeiro, por uma causa econômica, sina que, pelo contrário, mais bem
tem de ser tido em conta para explicar por ele (ainda que não só por ele) a menor
participação dos católicos na vida capitalista. (WEBER, 1985, p. 30-31)

Assim vemos como a vida em relação ao produtivo, a sociedade econômica (Heibroner,
1974), com os efeitos da preparação técnica e o progresso como critérios, ir-se-á instaurando na
lógica modeladora da sociedade industrial; o trabalho coloca-se como um conceito finque do
pensamento liberal (pensamento laico), o qual vai permitir a consolidação e circulação de uma
nova doutrina antropológica que será a marcação de um norte à trajetória de formação,
instaurando novos valores sociais de intercâmbio, onde se verão destacadas estas novas
concepções de ser humano. O livre acesso ao trabalho era um objetivo de política geral que devia
arrastar a uma reforma estrutural da sociedade do antigo regime. Entende-se que tudo o que esta
reforma supunha de progressista funcionasse com essa consigna. Um julgamento de Tawney
expressa exatamente o impulso compartilhado por todos estes homens, e que fazia deles liberais
por essência:
O grande inimigo da época era o monopólio; o grito de guerra em cujo nome os
homens da ilustração combatiam, era a abolição das mordomias; seu ideal era
uma sociedade na que a cada homem fosse livre de aceder às oportunidades
econômicas que estavam a sua alcance, e desfrutar das riquezas que pudesse
criar com seu esforço. A libertação do trabalho representava a peça essencial
para realizar este programa. (CASTEL, 2005, p.181)

Seguindo a localização histórica, vemos a importância da categoria trabalho na
modelação antropológica proposta pelo modelo liberal. Referimo-nos aos XVIII, XIX como
antecedentes fundamentais para compreender a constituição destes processos; é nestes contextos
temporários e principalmente em Europa, onde se iniciam um conjunto de mudanças culturais,
sociais, econômicos e políticos, que vão abarcar desde 1680 até finais do século XVIII época de

início da revolução francesa. Nota-se como neste período se dá uma “grande transformação”
(Polanyi, 1996), que será progressivamente consolidando como nova lógica social dentro de um
processo complexo e de longa duração, entendido como a evolução do pensamento burguês,
consolidando o estamento reconhecido como o terceiro estado, o qual toma seu papel organizador
na vida política e social, redirecionando as lógicas do intercâmbio e fundamentando novos
imaginários e ideias de homem, as quais cifram sua função antropológica filosófica no mercado.
O liberalismo econômico tem sido o princípio organizador de uma sociedade que se
afanava por criar um sistema de mercado. O que nasceu sendo uma simples inclinação em favor
dos métodos não burocráticos se converteu numa verdadeira fé que cria a salvação do homem
aqui abaixo graças a um mercado auto regulador. Este fanatismo foi o resultado do súbito
recrudescimento da tarefa na que o liberalismo estava comprometido: a enormidade dos
sofrimentos que tinha que infringir a seres inocentes, bem como o grande alcance das mudanças
entrelaçados que implicava o estabelecimento da nova ordem. A fé liberal recebeu seu fervor
evangélico como resposta às necessidades de uma economia de mercado em pleno
desenvolvimento.
Fazer remontar a política do laissez-faire, como frequentemente se faz, ao
momento no que por vez primeira se utilizou esta expressão no França em
meados do século XVIII, seria falsear a história Pode-se argumentara, sem medo
a equivocar-se, que se precisaram ainda duas gerações para que o liberalismo
econômico fosse algo mais que uma tendência episódica. A partir dos anos 1820
adquiriram entidade os três dogmas liberais clássicos: o trabalho deve encontrar
seu preço no mercado; a criação da moeda deve estar submetida a um
mecanismo de auto regulação; as mercadorias devem circular livremente de país
em país sem obstáculos nem preferências; em soma, os três dogmas resumem-se
no mercado de trabalho, o padrão oro e o livre câmbio. (POLANYI, 1996, p.
197-198).21

A burguesia como classe consolidada, como um modelo cultural, como imagem de
referência, terá um papel importante nestas mudanças que traz o liberalismo económico, esta
nova classe social emergente vai estar conformada por industriais, comerciantes e aqueles “novos
cidadãos” ocupados de ofícios liberais, é nesta nova perspectiva de regulação e intercâmbio,
material e simbólico, que se consolida uma nova modelação de homem, baixo a ideia de Estado
21
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democrático e de “igualdade” de oportunidades, onde a categoria de “trabalho”, chave para
compreender a proposta do liberalismo, passa a reconfigurar as dinâmicas dos grupos sociais e
suas formas de participação, é mediante a liberalização e mercantilização do trabalho que nasce
uma nova antropo- morfologia22 social e se perfilam outros mecanismos da regulação.
O “progressista” que trouxe consigo a sociedade do século XVIII convergia para
fazer do livre acesso ao trabalho a nova formulação da questão social. (…) A
concepção do trabalho, que deixo de ser só um dever que respondia a exigências
religiosas, morais ou inclusive econômicas, para converter-se na única fonte de
riqueza, e que, a fim de ser socialmente útil, devia se pensar e se reorganizar a
partir dos princípios da nova economia política. (CASTEL, 1997, p. 160)23

Nas mudanças que temos vindo assinalando, essa antropologia ilustrada, como tratamos
de entender em princípio o processo de transformação, consolida no projeto económico liberal
sua imagem de homem, colocando o trabalho “libertado da exigência religiosa”24 como eixo
articulador dessa nova mirada ao social, já laico, móvel e intramundano. Se reconfigura a
narrativa da vida útil e é por essa via de racionalização positiva, de afirmação do sujeito
independente, que a lógica da aceitação, é refutada pela de questão “laica”, questionando tanto as
estruturas como os valores que as sustentavam.
Esta nova antropologia privilegiará a produtividade e o esforço individual, a legítima
intenção de subverter a ordem predeterminada sacando-lhe proveito, reordenará as intenções
sociais e a própria corporeidade dos sujeitos, colocando o manejo racional do tempo, como um
dos principais critérios para explicar o sucesso das pessoas e da sociedade em general. É na
construção de uma nova corporeidade com a proposta de manejo de tempos e movimentos25, do
engenheiro Frederick Taylor, que se expressa de maneira mais concreta, a nova ciência do

22

Com o que queremos indicar, as diferenças de classes sociais não sozinho meio aos próximos que possam estar
seus indivíduos e grupos do controle dos fatores de produção como assinala Marx (1999), sina também a toda uma
série de atributos, valores, e ideias de superioridade e inferioridade, de novas simbologias que nascem desde ali e que
classificam aos homens, beneficiando a uns e marginalizando a outros desde um exercício racional.
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Faz-se referência com isto, ao processo que deu pé à consolidação da ética do protestantismo de corte calvinista,
que tanto auge ganho nos países de norte de Europa e nos Estados unidos, a qual serve de origem ao espírito do
capitalismo como o explica (Weber, 2009)
25
No capítulo dois deste trabalho aprofunda-se ao respeito, mostrando a relevância desta concepção na elaboração de
uma imagem produtiva de homem, por parte da chamada administração científica.

trabalho na transição dos séculos XIX, XX, é ali onde se consolida a imagem de corpo
produtivo, a que vai configurar todo a cena de operários das primeiras décadas do século XX.
Institucionalizando e completando esta modelação antropológica, proposta pelo contexto
da fábrica, a Escola não estará distanciada destas questões formativas, se registram no final do
século XIX e inícios do XX, produções teóricas (teorias do currículo) e concepções pedagógicas
que orientam desde uma racionalidade instrumental positiva a formação das pessoas, estas
primeiras prescrições se apresentam principalmente dentro da administração do projeto escolar
principalmente em Norte América.26
Na dimensão sócio antropológica, a reordenação do trabalho como ciência, passa a ser
também um mecanismo complexo de espacialização e regulação da triada: riqueza, pobreza,
miséria, na visão de uma economia política liberal em consolidação, que a sua vez entra a
cumprir um papel como teoria social O trabalho como uma narrativa afirmativa da ordem social,
lhe confere aos miseráveis, desarraigados e despossuídos, uma possível restituição de sua
“dignidade”, de realização e aceitação de seu lugar na sociedade mediante o procedimento de
traduzir sua condição de miséria em pobreza funcionalmente organizada, propõem-se assim, os
termos da nova Questão social (CASTEL, 2005), já que se promove aos indivíduos para que
através de seus próprios esforços possam se valer por si mesmos em frente a suas necessidades
fundamentais, se substituindo radicalmente as formas da “proteção próxima”, antepõe-se neste
processo de modelação antropológica e social, uma espécie de assepsia da imagem liberal de
homem, em frente à imagem da mendicidade e o vagabundeio, se “rompe”27por esta via com a
prática assistencialista característica das instituições religiosa pré-modernas e libertam-se as
relações à lógica racional funcional.
26

Existem vários trabalhos no contexto norte-americano principalmente, que assinalam a importância do
management como visão para a ideia de conceber uma Escola moderna. Pode servir de referência trabalhos de
autores como: DUTTON Samuel Train (1903), School Management: Practical Suggestions Concerning the Conduct
and Life of the School. BENNETT Henry Eastman (1917), School Efficiency: A Manual of Modern School
Management. COLAR George and CROOK Charles W (1901), School Management and Method sof Instruction:
With Special Reference to Elementary Schools. Estes trabalhos já dão conta da conceptualização que para a época, se
vinha dando em torno de uma ideia de Escola produtiva.
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Isto tem uns alcances que precisam ser observados em contexto, já que particularmente o assistencialismo contínuo
por muito tempo como modelo de governo e comportamento em vários casos, no entanto, é essa nova ética a que
permite a modelação da conduta social que estamos a tentar explicar. As trajetórias liberalismo-neoliberalismo em
termos antropológicos estão cheias de contradições e paradoxos.

No entanto é importante anotar que, estas mudanças estão proposta em sentido teórico e
geral, pois em realidade em Europa ocidental as diferenças nas condições de vida das pessoas não
iriam mudar de maneira evidente até finais do XVIII e princípios do XX (Castel, 1997), não se
pode deixar de reconhecer a recomposição dessa lógica a partir da reconfiguração antropológica
do trabalho, como elemento finque da grande transformação, que não deve ser entendida de
forma homogênea e geral. Entre seus impactos estará o edificar uma nova moral social, que
reordena a imagem de homem consequentemente com o projeto moderno. Utilizando uma
perspectiva mais contemporânea de análise, o trabalho como conceito e matriz da trajetória
governamental liberal, fixa os novos critérios para estabelecer os limites das condutas e revela as
falhas do anterior sistema de governo.
Nos estados bem governados, os últimos trabalham e vivem; nos outros se
vestem com os andrajos da mendicidade e carcomem insensivelmente ao Estado
baixo o manto da preguiça. Tenhamos pobres e nunca mendigos: tenho aqui o
objeto que deve ter uma boa administração (J-P. Brissot, Théorie desois
criminelles, 1ª. Ed., Berlin, 1781, p.75) (CASTEL, 1997, p. 161)

Esta grande transformação como o lume Polanyi (1944), constitui dentro de suas várias
trajetórias e tensões, um processo de modelação das tipologias sociais na modernidade, é nas
noções básicas do trabalho e mercado em sua interpretação laica28, onde se suporta outro ideal de
formação do Sujeito, para o qual se configuram como suporte, outras ordens institucionais,
valores e regras de intervenção como a escolarização obrigada para poder dar forma ao novo
projeto de ser humano.
Para o pensamento da ilustração, a sociedade deixa de estar referida a uma
ordem transcendente: encontrava em si mesma o princípio de sua organização.
Agora bem, o mercado e o contrato foram os operadores deste bilhete desde um
fundamento transcendente até a imanência da sociedade com respeito a se
mesma. O recurso ao contrato –o contrato social de Rousseau, fundamento da
ordem social produzido pela sozinha vontade dos cidadãos- significava que eram
os sujeitos sociais quem se auto instituíam como coletivo, em lugar de estar
dominados por uma vontade exterior que os governasse desde o alto. (CASTEL.
2005, p.182)
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Trabalho laico na perspectiva protestante como lógica intramundana (superação no mundo), e já não como ónus ou
tormento, o trabalho, portanto libertado das lógicas negativas das instituições medievais e, portanto mecanismo
legítimo e dinâmico de recomposição social e da livre acumulação de capital.

O cenário de novas atividades sociais e de outras formas de socialização, práticas de
consumo e cultura de massas, que estão relacionadas com a nova interpretação antropológica y
social29 que desde o trabalho e da vida econômica organizada fazem parte da construção de
novas narrativas da vida social, as quais codificam outra mirada com respeito às perspectivas de
presente e futuro para a época que inaugura à ilustração e contínua a industrialização.
As relações econômicas e políticas vão fazendo emergir uma nova imagem de classe
social baixo uma mirada decorosa, sinônimo de prosperidade e sucesso, um novo “habitus” social
instala-se (Bourdieu, 2002), que configura um novo capital cultural que entra a mediar
simbolicamente na produção das subjetividades. Tomando como exemplo uma das
representações pictóricas elaboradas no final do século XVII, por um dos pintores mais
representativos da época, Rembrandt, vemos a emergência dessas novas ordenes e uma nova
identidade social que se vai tematizando. O mencionado pintor retrata a um grupo dos chamados
síndicos30, pertencentes à agremiação dos fabricantes de panos em Amsterdam, os quais estavam
encarregados de contabilizar e controlar a produção e qualidade das teias, toda a cena encaixa no
valor racional da atividade produtiva desde o controle e a vigilância. Um tipo de regulação
“onerosa”
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É fundamental e interessa-nos destacar nesta direção, como essas formas de vida que davam sentido à reprodução
da sociedade e sua cultura se modifica e dá lugar a novas formas de organização social, onde a libertação do trabalho
e a especialização aparecem como processos chaves para entender as mudanças no plano da concepção de homem e
dos atributos a ser implantados em sua educação.
30

O Síndico era uma pessoa eleita por uma comunidade ou corporação de produtores e comerciantes, para cuidar de
seus interesses e proteger o patrimônio de todos, é uma personagem social e econômica que vai mostrando a
emergência do Administrador como figura de regulação dentro da nova ordem social comercial.

(Síndicos dos panos Rembrandt 1662. Rijksmuseum. Amsterdam)

Nesta pintura pode-se observar como vão mudando as representações e lugares do novo
cidadão racional (masculino) dentro do processo ilustrado liberal, a preponderância que vai tendo
a atividade pública comercial representada como o ideal do cidadão decoroso, numa sociedade
em direção ao progresso; esta narrativa visual, entre outras, é de maneira concreta um dos
elementos que mostra essas reconfigurações na imagem de homem, efeito de uma antropologia
ilustrada liberal, onde o corporal é usado para expressar novos conceitos e valores sociais (Wulf,
2013). Através desta interessante pintura de grande valor histórico, é possível compreender
melhor as mudanças na representação do conceito de cidadania, mudanças que se vinham dando
desde o século XVII. A cena representada pelo pintor holandês, mostra em médio ao
representante do produtor de panos organizando a administração desta atividade comercial,
aparece a ação de fiscalizar a atividade gremial, a importância do controle contábil da atividade
produtiva sistematicamente administrada, o que simbolicamente se pode ver refletido pelo papel
central que cumpre o livro de contas no centro da mesa, motivo da reunião. É interessante ver
como não se retrata só de um sujeito novo, de uma nova prática social, sina toda uma situação
que revela novos saberes, um “facto social” em termos de Durkheim (2008) que revela o
surgimento de novos códigos de sentido e de tipologias do social.

Esta geometria de poderes vai determinando a diferenciação social em torno de uma nova
divisão social do trabalho e o lugar que os sujeitos ocupam com respeito à tenência ou não de
meios e fatores de produção; a pintura expressa a representação de uma nova ordem social que
será levada até a consolidação da sociedade de mercado. Há nesta pintura toda uma narrativa que
mostra o gérmen da nova arquitetura do poder, que coloca ao industrial e ao comerciante nos
planos mais visíveis da vida pública; o poder em relação ao sujeito já não é só o desígnio de um
destino divino totalitário, a imagem de homem que se representa na pintura comentada, antecipa
a ruptura com o poder de fato da monarquia e coloca à atividade produtiva racionalmente
administrada, como o elemento teleológico que explicasse as revoluções do século XVIII e a
consolidação do novo modelo de sociedade durante os séculos XIX e XX.
É também dentro desse novo ambiente cultural que podemos começar a reconhecer o
surgimento e a participação dos intelectuais como novos atores dentro desses processos de
laicização social que temos comentado, estes em general, se dedicaram a fundamentar os
princípios da investigação científica e o método racional, criticando a tradição e todas aquelas
manifestações de ordem preconcebido sem base racional, colocando em questão todo o antigo
regime e suas formas de proceder para ordenar a sociedade, propondo uma nova fundamentação
antropológica (Kant) do projeto de homem moderno.
1.2.1 Ideias na concepção antropológica liberal
Entre alguns intelectuais importantes dentro do movimento que dá sentido à visão
antropológica ilustrada, se destacam a figura do francês Montesquieu (1689-1755), este
importante intelectual foi inspirador da chamada Ilustração, publica em 1748 a obra O espírito
das leis, a qual coloca um referente teórico inevitável, estabelecendo o princípio da divisão de
poderes do Estado moderno: Executivo, Legislativo e Judicial, como princípios para o
estabelecimento da nova ordem social, o que é radicalmente oposto ao absolutismo do poder que
caracteriza à monarquia tradicional.
Esta proposta de redistribuição do poder e da razão de Estado, é o elemento que
fundamenta a proposta política da economia liberal, já que por esta via se permite reconfigurar e
desconstruir a ideia totalitária de monarquia absoluta, repartir o poder e reorganizar as classes

sociais em torno deste projeto de sociedade aberta e dinâmica. Assim a ideia mesma de homem se
vê modificada por este novo entendimento político universal em seu sentido de bem-estar e de
liberdade. No meio desse intenso e extenso processo, expressam-se posturas intelectuais e
políticas por toda Europa que tiveram como fundamento a noção de novo homem; personagens
como, Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e posteriormente Kant, os quais entre
abordagens teóricas e metodológicas de uma razão ilustrada nos campos da filosofia, a ciência, a
política, e a pedagogia, vão dando-lhe forma ao novo projeto sócio cultural. Também se
acompanharam estas mudanças com uma revolução estética em todas as artes, que irá
configurando um novo paradigma interpretativo dos objetos de pensamento e sua representação.
Toma o lugar central o nascente Estado moderno e as novas concepções de regulação da
vida pública e privada, a responsabilidade individual e social, como também o lugar da Educação
e a pedagogia. As dimensões da mudança são tão profundas que particularmente será o século
XVII será catalogado pelo teólogo e reformador do ensino Niethammer como no século
pedagógico.
Na perspectiva histórica de esta aproximação antropológica pedagógica, o objetivo
principal não é a descrição detalhada destes complexos processos de transformação e seus
protagonistas, os quais já foram bastante estudados por historiadores e sociólogos, (Durkheim,
2008; Espíndola, 2012), em vez disso tentamos, aproximar a uma leitura crítica das imagens e
representações de homem que se produzem com estes processos e suas consequências no plano
da governamentalidade, isto é, a forma como operam as mudanças nas formas de regulação e
controle como o dissemos ao início do texto. Esta aproximação faz-se a partir do reconhecimento
das visões, ideias e proposições fundamentais do movimento ilustrado, referindo algumas
personalidades finques e figuras inspiradoras dos processos de reforma política e cultural que
levaram à revolução e as mudanças do modelo político e econômico em ocidente moderno.
Reconhecendo os limites e o interesse particular que nos move a alternativa a apresentar,
é a de uma aproximação crítica à pergunta por: A imagem de homem que subjaz nas proposições
teórico-políticas do liberalismo; uma síntese das posturas filosóficas e antropológicas aqui
mencionadas, será relacionada como um ideal de sujeito que deverá tomar conta de si mesmo, de

suas aspirações e responsabilidades de seu destino. Esta narrativa irá configurando uma imagem
de homem ativo e ambicioso, no sentido afirmativo de um homem melhor possível, o qual
implica uma enorme mudança com respeito a sua formação, a educação que deverá receber e os
propósitos no sentido de organizar a sociedade.
Com Voltaire uma das figuras mais proeminentes e controversos da época XVII, XVIII,
inaugura-se uma visão de mundo totalmente renovada31, que condensa na razão científica um
novo florescimento do ideal humano, manifesto nos planos pessoais e coletivos. O pensador do
século XVIII será bastante significativo e inspirador para esse momento histórico, seu trabalho
numa boa medida o “espírito” que acompanhará o processo da ilustração. Na obra de Voltaire
sobressaem sua perspectiva racionalista e seu espírito crítico e independente, que lhe levam a
atacar questões fundamentais de seu tempo, como o absolutismo religioso e a superstição própria
da herança medieval, pelas considerar afastadas da razão e não submetidas ao exame, a reflexão e
a análise crítica; seu cepticismo religioso faz que para muitos estudiosos tenha que inscrever-se
no deísmo, doutrina segundo a qual Deus está presente à natureza como entidade criadora e
original, o que lhe levaram a criar profundos desacordos com a forma de ordem que até então se
impunha desde a religião cristã.
Vemos como se compreende e passa a se resolver a pergunta pelo sentido do humano
desde a razão ilustrada, desde as leis gerais, tendo como princípio questionar e duvidar; a nova
ordem social e político com suas características apresentam-nos o mundo como cosmos
organizado por leis e não como caos, as resposta obedecem já a outra “natureza”, que mostra um
estado de coisas que remetem à cultura e à política, como dimensões que redefinem o projeto de
humanidade. Mas em frente a este processo de redefinição, não podemos deixar de considerar
que essa universalização de imagem de homem, esse valor universal com respeito à formação do
pensamento e de seu conteúdo antropológico- filosófico, fazem que historicamente em contextos
como latino América, África e Índia, estas noções tenham servido para endossar o colonialismo
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cultural, económico e até psicológico. De tal maneira que não podemos perder de vista estas
excruciadas, em nenhum caso pretendemos fazer uma apologia a essas trajetórias, afastadas de
suas consequências e efeitos no plano de um pensamento crítico contemporâneo.
Nessa efervescência de referências de pensamento moderno ocidental, podemos situar
posteriormente aos filósofos: Kant, Hegel, Saint Simón e ao próprio Marx; em amplo sentido
poderíamos dizer que estes recolhem o pensamento de Voltaire e se inscrevem nos fundamentos
do positivismo que guiasse nos séculos XIX e princípios do XX, é mediante a racionalização da
vida, o desencantamento do mundo, que se mobiliza sua concepção de homem ativo,
questionador de mitos e ordens supremas. A imagem e psicologia do homem se reelaboram desde
ali, faz ênfase num assunto essencial, o reconhecimento da responsabilidade individual, “eu sou”,
como ser consciente não me devo mais ao soberano, “eu” faço parte de um grupo e, portanto
devo responder como cidadão em frente à sociedade e em relação com um Estado que reconheço
como legítimo; portanto o destino passa a ser uma consequência dos atos e um assunto do
trabalho pessoal que não pode ser evadido.
A orientação da antropologia ilustrada, como imagem racional e consente de homem
(Sujeito), se dirige para o problema da formação e a Educação de um ser humano “livre e
individual”, o aperfeiçoamento de sua vontade e julgamento racional é a tarefa, que responde às
necessidades de transcender a “natureza bruta” das relações sociais e procura superar a lei da
barbárie. Este será o objetivo e o lugar da Educação na perspectiva antropologia que se pode ler
desde a Ilustração: autonomia e ação racional do homem, uma superação e hierarquia das coisas
em frente a seu estado natural. A imagem de homem que se desprende do chamado “iluminismo”,
processo do qual fazem parte as posturas intelectuais mencionadas, fará ênfases em um ser
humano entendido como um melhor possível (perfectibilidade) um futuro, um ideal afirmativo de
homem em clara relação com as maneiras formais do controle social como se explica no espírito
das leis escrito por Montesquieu em princípios do século XVIII.
Montesquieu não se limita a classificar as sociedades. O acha que os fenómenos
sociais, sobretudo aqueles de que se encarrega especialmente, são de uma ordem
determinada e são, por isto, adequados a uma interpretação racional. Essa ideia é
declarada no início do livro, em que encontramos a famosa definição: “leis são
relações necessárias que surgem da natureza das coisas”. Essa definição não só

se aplica às leis da natureza, também às que governam as sociedades humanas.
(DURKHEIM. 2008, p.47)32

Montesquieu aparece como o primeiro teórico que se interessa em definir as formas do
social em relação a seus modelos de governo, dando-lhe já um estatuto de ciência nascente à
sociologia. Em sua postura filosófica aparece um rasgo antropológico, o homem é homem pelo
efeito de sua liberdade e autonomia, se ele renúncia a ela se perde daquilo fundante, este é o
princípio, a fonte inspiradora da antropologia liberal em seu sentido e imagem mais geral, que se
sintetiza na confrontação entre costumes e leis, dando-lhe um novo sentido à ordem e à regulação
da vida individual e social.
Vemos como se posiciona a ideia de liberdade, como vontade para atuar e decidir por si
mesmo, mas em relação com um bem-estar de todos; isto é possível se se respeitam os direitos
dos demais como também diz Rousseau, para o qual se requer de um novo pacto, de um contrato
social, como ele o chama, uma nova construção social reguladora da ação individual e coletiva
das pessoas conforme ao pactuado, o que deverá gerar uns limites e um legítimo direito a superar
as próprias condições individuais. No Contrato Social, Rousseau propõe salvar ao homem
“alienado” por suas condições de incivilidade, assim mediante o exercício consciente de sua
soberania atinja sua liberdade em correspondência com a dos demais. Vemos como aparece a
ideia do social como elemento regulador.
Recuperar ao homem natural e aperfeiçoá-lo baixo a forma de um corpo social
requer um pacto social que restitua baixo outra forma de associação, que
defenda e proteja com toda a força comum à pessoa e os bens da cada sócio e
pela qual a cada um unindo aos demais, não obedeça, no entanto mais que a si
mesmo permanecendo tão livre como dantes. (ROUSSEAU, 2004).33

A postura filosofia deste pensador, “transfere o eu” para a dimensão social, coloca ao
sujeito em correspondência direta com a sociedade e, no entanto este não se dilui totalmente nela,
se conserva na autonomia e se mantém a permanente referência da responsabilidade com respeito
ao corpo social. Um dos pontos transcendentais para compreender a “imagem de homem” que se
vai constituindo a partir do pensamento do Rousseau pedagogo, terá que ver com a capacidade de
eleição que têm os homens; na perspectiva do autor os seres humanos assim que seres sociais, são
32
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agentes morais, dado que podem escolher sua conduta e orientar seu comportamento acima dos
interesses mais egoístas, de tal maneira que o homem é um ser racional que tem a capacidade de
se autogovernar, mas todo isso é possível mediante a educação que recebe, ali a importância da
abordagem pedagógica que subjaz em sua interpretação antropológica.
Esse pacto de associação é ao mesmo tempo de submissão, ou melhor, de vinculo, porque
muitos “eu” fundam a vontade geral do povo, que surge da união de todos e é apresentação de
todos ao tudo, o que supõe em primeiro lugar, a existência na cada homem de um interesse em
comum com os demais e acima dos interesses particulares. Em segundo lugar, a chamada
perfectibilidade do homem permite-lhe ser modelado a partir da educação; trata-se de
“domesticar” a natureza humana, adaptar-lhe sem deformar ao sujeito em relação a sua natureza
particular. Em linhas gerais, define-se a importância da lei para regular a relação entre o natural e
o social, no entanto a lei não pode ser de tudo abstrata ela deve basear na natureza, a lei como
médio justo entre a natureza e a razão, esse será o princípio ¿Então que é o natural em Rousseau?
Podemos deduzir que a concepção da lei corresponde a uma modelação da natureza através da
razão: o homem faz à sociedade, mais inspirando na natureza, a “saída” da natureza só pode ser
realizada por médio da razão, mas sem violentar a natureza mesma. Esta é a complexidade
antropológica que se propõe, fundamental do pensamento social da modernidade.
De maneira geral temos descrito até aqui, como se definem os fundamentos de um modelo
de homem e de sociedade, redefinindo os atributos e limites que pretendem modelar a nova
configuração de sociedade. Instaura-se também uma nova noção de governo, a que discerne entre
um regime corrompido, aquele em que as vontades individuais primam por sobre a conformação
da vontade geral e um regime ideal, aquele em que as vontades particulares coincidem com a
vontade geral. Em tal sentido a vontade geral é a norma suprema, que deverá orientar o fazer
virtuoso do governante, é o selo que permite o fundamento filosófico da sociedade liberal.
Vemos como esta concepção de ser social e de regulação, posicionam outra lógica que se
instaura a partir de movimento filosófico político da Ilustração, onde ser livre, é estar “coeso”, é
participar na vida política, já que a cada cidadão obedece à lei que ele mesmo se deu em colocar
como sentido de sua ação social, pelo que o egoísmo não é apropriado baixo esta perspectiva. No

entanto, alguns elementos particulares do pensamento de Rousseau, marcam uma diferença
fundamental com o resto do pensamento racionalista ilustrado. Rousseau afirmou que o coração e
os sentimentos são a única maneira de conhecer profundamente o que nos rodeia, enquanto os
demais ilustrados acreditavam num racionalismo apartando os sentidos do modo de conhecer; o
pensamento Rousseneano parte da noção de perfectibilidade humana como a base de seu
entendimento antropológica e a define como aquela capacidade de aperfeiçoamento, plasticidade
e indeterminação, que nos distingue dos demais seres vivos e dota ao ser humano de uma
capacidade deliberativa, julgamento de decidir para além de seus limites instintivos, de seu estado
selvagem a um estado civil, que nos permite viver como seres sociais e produzir cultura.
A perfectibilidade foi um fator decisivo para que o homem se torne capaz de ir
para além daquilo que sua ónus instintiva determina. (…) a perfectibilidade
faculta a espécie humana, diferente das outras espécies animais, um enorme
espaço de plasticidade que lhe permite ser infinitamente diferente do que o ónus
instintiva lhe determina. Ou seja, juntas, liberdade e perfectibilidade permitemlhe à espécie humana nada mais que sua educabilidade. (ESPÍNDOLA, 2012, p.
266)

Outro ponto em que se diferenciou Rousseau foi em seu ideal de progresso; o progresso
material e tecnológico sem controle algum, leva à autodestruição e desperdício de recursos. Posto
em reflexão, Rousseau crê poder advertir que, se temos podido atingir um nível óptimo no
desenvolvimento técnico, por que não o atingir no plano moral, isto é, no plano prático, Rousseau
vê como necessário alargar o plano moral e não só o da ciência. Podemos dizer que com as
contribuições do pensamento de Rousseau, não só se configura filosoficamente uma antropologia
do homem novo, também incide numa nova antropologia social, que procura regular o ser social
e o estado da nova regulamentação entre os homens, ao declarar ao povo como o soberano, como
se manifesta no Contrato social. (2004)
Explorando de maneira geral o pensamento dos autores mencionados, vemos linhas de
convergência e algumas diferenças, no entanto, é definitiva a mudança na medida em que se
coloca ao homem como objetivo a ser trabalhado, o sentido das ciências, as artes e da economia
política encaram esta tarefa, a intenção, pelo menos em teoria, é a de superar a sobre
determinação da condição humana e promover uma visão ativa do Sujeito no mundo e da
propriedade de seu destino.

1.2.2 A concepção de “homem de valer”: Uma imagem de homem na antropologia
industrial de inícios século XX.
No passado, o homem tem sido primeiro, no futuro, o sistema deve ser primeiro... O primeiro objetivo de
todo bom sistema deve ser o de desenvolver os homens de primeira classe. (Taylor)

Abordaremos neste apartado o conceito de homem de valer, formulado pelo engenheiro
Frederick Taylor em sua obra Princípios da Administração científica (1911), considerando esta
concepção, esta imagem de homem, como um dos fundamentos conceptuais chaves que nutrem
essa modelação antropológica e pedagógica liberal; este ponto de partida com respeito à ideia de
ser humano termina por consolidar-se como peça fundamental do projeto formativo de princípios
do século XX, com a posta em marcha do projeto industrial do fordismo.
Há em Taylor, uma Paidéia, um ideal de formação humana de um tipo de
personalidade, consequência lógica do aplicativo e vivência do sistema de
Administração Científica do Trabalho. Tem seu sistema o mérito de acentuar a
virtude do ascetismo, a mentalidade aforadora no que se refere ao dinheiro, a
abstinência de álcool, trabalho constante com “a figura do chefe enérgico,
paciente e trabalhador” (Taylor), que ínsita à ambição do subordinado, condena
a negligencia e desconcentração. No plano salarial, graças a sua atitude
pessimista ante a natureza humana, Taylor manifesta-se em prol de os baixos
salários, ou melhor, seu aumento deve ser regulado gradualmente.
(TRAGTEMBERG, 1992, p. 75-76)

A assimilação desta concepção e o “valor” do ser humano (doutrina antropológica) como
agente produtivo, portador de uma corporeidade sistematicamente adestrada e orientada desde a
“ciência do trabalho”, será o referente racional com respeito ao estudo das tarefas e os tempos no
mundo do trabalho, a divisão técnica das operações e o desenho dos espaços produtivos, toda
uma proposta de reeducação que subordina ao homem em frente ao cargo planeado e prédesenhado.
Este conceito traz consigo uma postura antropológica e pedagógica de forma implícita, a
qual tem repercussões políticas e econômicas no modelo de sociedade industrial, já que a
proposta se orienta em base de conseguir transformar as relações de vigilância e disciplina em
orientação e capacitação técnica sistemática, reordenando a vida produtiva individual e coletiva,
o que claramente instaura outro sistema de governo nas fábricas e na sociedade em general, o da

produtividade racional, uma produtividade acompanhada por uma doutrina de homem, de
comportamento e de como deve ser formado para isto.
Para introduzir seu sistema, Taylor promove uma cruzada contra as ideias falsas,
ou empirismo preconizando a prioridade do sistema sobre o indivíduo,
criticando, em nível Quaker, o pecado da idolatria do grande alumiado. A
prioridade de seu método abrirá um ciclo de prosperidade (TRAGTEMBERG,
1992, 74).

As mudanças estruturais e a consolidação de novos métodos para dirigir o trabalho
produtivo, materializam a concepção antropológica de “homem de valer” na proposta do
engenheiro Taylor, como um dos referentes clássicos da modelação da sociedade industrial, é esta
postura frente ao trabalho e o homem desde um vínculo racional, o que constitui em sua proposta
uma doutrina de formação. O conceito de homem de valer aparece em fá-la Princípios da
administração científica (1911), e com este se desvirtua a imagem de bom trabalhador, homem
excepcional, que regia baixo a forma pré-industrial (artesanato); com a divisão técnica do
trabalho e a administração científica deste, a tarefa não é mais a de encontrar homens especiais
para certos labores, diz Taylor, a tarefa do administrador é desenhar sistematicamente o melhor
método de trabalho e o ensinar, estabelecer leis e, portanto ajustar aos homens a esse método de
realizar racionalmente as tarefas.
(…) nenhum trabalhador goza de autoridade para fazer que outro colabore com
ele para fazer um trabalho mais rápido. É somente por médio da
‘estandardização’ obrigada dos procedimentos, da adoção obrigada dos melhores
instrumentos e das melhores condições de trabalho, e da colaboração também
obrigada como se pode conseguir este trabalho mais rápido. E a obrigação de
fazer adotar às normas e de conseguir esta colaboração corresponde unicamente
à direção. (TAYLOR, 1969, p. 77)34

O trabalhador (funcionário) disposto e colaborativo com este propósito deverá seguir
puntualmente estes princípios e os bons administradores transmitem e ensiná-los35, então a
imagem do bom homem de “valer”, é o que segue a norma e a regra, com um comportamento
assíduo e diligente; ; esta narrativa consolida essa nova imagem de homem obediente, um novo
34
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valor individual e social instaura-se como princípio regulador, de tal forma que as mudanças
precisam de ajustes em toda a concepção do trabalho e a educação dos sujeitos.
Em primeiro lugar, em relação ao desenvolvimento das pessoas e os resultados obtidos no
trabalho, Taylor achava que devia-se dispor de instruções sistemáticas e adequadas para a cada
tarefa, estudo científico do trabalho, ademais,treinando aos funcionários teria maiores
possibilidades de fazê-los homens mais produtivos e com isso conseguir uma maior quantidade e
qualidade em seu desempenho. Este é um aspecto que marca uma diferença radical com o
anterior sistema, onde o trabalho era orientado pelos critérios da cada trabalhador ou família, o
lugar do “administrador” restringia-se à vigilância, como no caso dos síndicos dos panos que
dantes comentássemos. É nessa visão prática e mensurável do trabalho e da vida, onde descansa
sua doutrina de homem, para ele sempre pode existir um “melhor método” para fazer as coisas e
o homem pode e deve dominar a técnica, resulta interessante como esta postura encontra relação
como antecedente, na ideia de perfectibilidade do pensamento de Rousseau, se manifesta assim,
um exemplo da influência no pensamento antropológico de uma época que leva à prática as
reflexões filosóficas da Ilustração.
O homem para Taylor, em sua concepção liberal positivista, não deve ser “um burro de
ónus”, sina que deve ter o conhecimento, as pautas, o treinamento e as ferramentas para
aperfeiçoar seu desempenho, o qual compromete ao administrador em seu papel de formador
desse recurso, um líder vigilante de que o bom método seja aplicado em todos os casos e com
extensão ao comportamento da vida privada. De sua postura também se deriva um sistema de
governo dirigido para o mundo do trabalho, “O homem de valer faz o que lhe dizem e não
replica”, em síntese, em sua doutrina propõem-se três postulados principais sobre sua concepção
dos trabalhadores: um homem é um animal racional com seus interesses próprios e necessidades
primárias, as pessoas respondem como indivíduos e não como grupos e terceiro as pessoas
podem ser tratadas de uma maneira padronizada similar às máquinas; nestes postulados recolhese sua postura filosófica.
Um segundo aspecto importante, o estudo científico dos processos, que ele identifica
como necessários para o lucro de um trabalho organizado eficientemente, fazia questão da

importância do planejamento e sistematização das tarefas. O trabalho para ele precisa de um
estudo preliminar que permita determinar “a melhor forma para fazê-lo”, poupando recurso e
energia em todo o processo, o que o leva a fazer questão da divisão de tarefas, definição de
espaços e tempos para a cada operação. Este aspecto incide diretamente na configuração da
corporeidade dos sujeitos, já que se pretende um controle da energia corporal e a eficiência do
movimento, com o que mostramos que sua doutrina de homem se fundamenta no controle
corporal do sujeito, o desenvolvimento de uma corporeidade ajustada aos interesses do mundo
industrial será para a teoria de Taylor uma prioridade; o mais interessante é que quase de maneira
simultânea estas posturas chegariam à Escola a definindo como um espaço para estrear este
projeto formativo.
Terceiro; respeito à produtividade como ideia fundamental do liberalismo econômico e a
repartição dos ganhos, ele confiava nos menores custos da produção e os maiores benefícios
como garantia para todos alcançáveis via “ciência do trabalho”, o qual repercutiria na
possibilidade de salários mais elevados e principalmente nos aumentos da produtividade e ganho
individual. Vemos como entra o critério da concorrência, estimulada pelo sistema de pagamentos
que desde ali se promove, “Salário à peça”36, como um princípio valido para justificar a
necessária desigualdade econômica entre os trabalhadores, em tanto fossem mais ou menos
produtivos e melhor preparados para a tarefa.
Nestas delimitações gerais do pensamento de Taylor e sua concepção de homem de valer,
também vemos a modelação das atividades e as normas que devem ter os procedimentos de
manejo. Seu pensamento introduz o controle de tempos e movimentos, com o objetivo de que o
trabalho seja executado de maneira seqüencial e de modo programado, que não admita o
desperdício em nenhum sentido, a maximização do tempo se converte progressivamente numa
variável que explica o sentido desse ideal de homem em general. É a importância que se lhe dá ao
planejamento do trabalho e a verificação das operações a que se converte num critério
fundamental de sua proposta: é necessário confirmar sim as coisas estão a dar-se segundo o
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planeado, o que leva a um processo de sistematização que depois deverá ser transmitido a todos
os empregados. (Taylor).
A intenção de construir uma ciência do trabalho precisa propor-se e modelar um tipo de
homem, de sujeito que não deve superar as condições de excepcionalidade, se não precisamente
estandardizar-se em relação à operação para a qual se lhe designou. É o planejamento das tarefas
e os métodos quem orientam este processo e iniciam de maneira implícita com a estandardização
de tipologias de homem que se valida social e culturalmente.
São estas em linhas gerais, as características que dão sentido a sua noção homem de valer,
(valor), como homem que deve ser educado para cumprir estas funções; para reforçar tudo isto, o
engenheiro Taylor inclui um sistema de pagamento por unidades ou peças produzidas
reconhecidas como “Salário à peça”, o qual está orientado a que os trabalhadores se vejam
movidos a querer aumentar seus rendimentos de acordo com seu esforço e dedicação particular, o
que deverá redundar na maximização da eficiência na fábrica. Competir com o outro por esta via,
termina por ser a moral social que se instaura no mundo do trabalho e ainda para além deste. Essa
concepção racional de engenharia do trabalho e da vida faz que prime durante a primeira metade
do século XX, e em alguns rasgos elementares até hoje, uma ideia de ser humana alinhada com a
racionalização da vida produtiva, produzindo uma “Subordinação”37(Marx, 1995), uma
simplificação e regularização do modelo de homem e do trabalho, colocando à fábrica e ao
sistema produtivo como o referente modelador do comportamento na vida social.
É o conceito de disciplina do trabalho, o que se coloca como meio-termo entre
cárcere e fábrica. Todas as instituições de reclusão que tomam forma no final do
século XVIII compartilham uma idêntica lógica disciplinaria que as faz
complementares da fábrica. (GIORGI, 2006. p.66)

De tal maneira que o que começa como sistema de melhoria da produtividade no mundo
industrial de inícios de século XX, termina se constituindo em todo um sistema produtor de
subjetividade e cultura, de formas de governamentalidade (controle) que se estendem a variadas
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esferas da vida social, projeto o qual não se pôde levar a cabo sem seu conteúdo antropológico
pedagógico.
1.3. Trajetórias governamentais e Educação
Trata-se de governar "contando com a maior quantidade possível de energia que para seu próprio governo
contribuam os governados mesmos" (De Marinhos, 1999, p.95).

Qual é a relação entre o modelo de controle e organizador da vida dos sujeitos, plano
governamental, e o projeto de educação? Para elaborar uma possível resposta é importante fazer
questão do entendimento crítica das formas em que se produzem as imagens de seres humanos,
suas representações sociais e os mecanismos de difusão. Nessa lógica, as práticas educativas e
seus discursos se apresentam como ideais que representam um modelo, um paradigma de
pensamento e como consequência um projeto formativo. Em contraste, estes processos de
modelação e de formação confrontam-se cotidianamente com imagens e representações
marginalizadas de ser humano (antropologias periféricas), as quais se encontram invisíveis,
ocultas e separadas nas excludentes práticas neoliberais que funcionam numa perspectiva crítica
como chaves de governo seletivo.
Na contemporaneidade as representações sociais que se entendem fora da ordem se
perfilam como outro plano da produção de sujeitos, definindo novos procedimentos educativos
que darão a sensação de uma “liberdade” autocontrolada, disposta para que o sujeito se
autogoverno, de tal maneira que a fronteira entre a produção de identidade da vida social e a
pessoal se faz configurando um espaço de “transparências” (HAN, 2013) que não admite nenhum
tipo de ambivalência ou negatividade no comportamento. Este é o ponto essencial que contempla
a mudança no modelo organizador da vida social desde uma perspectiva antropológica: a réplica
com rigor sobre si mesmo e o governo desde a própria gestão da vida como um bem a ser
acrescentado, o controle das emoções e da subjetividade é seu fundamento.
No panorama contemporâneo governamental, o conceito de homem de valer (TAYLOR),
a importância do trabalho racional e sistemático, relacionado com o projeto educativo de inícios
de século XX, já não sustenta mais o ideal antropológico na doutrina da sociedade posfordista, no

entanto também não se estabelece uma radical “ruptura”38, um ponto finque para compreender no
caso América Latina as evidentes assimetrias que se expressam em nosso sistema educativo. De
modo geral a imagem de homem já não faz referência a um sujeito que é reclamado
formativamente para servir o sistema econômico industrial39, sua formação (bildung),
aperfeiçoamento (perfectibilidade) em sentido somente técnico não é mais a prática e o discurso,
o objetivo de produção de subjetividade abre-se a novos espaços e outras regras de jogo onde a
tomada de iniciativa individual se faz peremptória.
No entanto, nos limites do que foram grandes centros industriais vemos crescer os
excedentes populacionais (GIORGI, 2006) os quais reproduzem as imagens de homens e
mulheres que já não são procurados institucionalmente, não são tidos em conta para ser
corrigidos ou ajustados a nenhum sistema produtivo ou instituição, eles se encontram
permanentemente desafiliados (CASTEL, 2004). Nas cidades de América Latina é possível
perceber este fenômeno na atualidade, os bairros mais marginalizados e afastados das
centralidades são deixados quase a sua própria sorte e ordem, a polícia só entra neles como força
violenta de choque e não como institucionalidade; pode-se ver isto de maneira permanente em
várias cidades empreendedoras de Brasil e Colômbia, a esta parte da população se lhe reserva a
prática mais truculenta da estratégia de governo.
Esses “outros” sujeitos deambulam pelas periferias das cidades e suas fronteiras,
estabelecem suas próprias rotas, em ocasiões invadem impertinentemente os centros e os lugares
privilegiados onde são reprimidos fortemente, a mudança como estratégia de governo são
deixados a sua sorte em seus não lugares, estes sujeitos mal “nomadean”, não vão mais a nenhum
lado com aquela fé de progresso, não estão nas bichas das fábricas, a Igreja ou as Escolas, estes
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inventam sua porvir à cada instante, legal ou ilegalmente, com poucos referentes de projetos
coletivos ou de transformação individual ou social.
Nas grandes cidades de América Latina (Bogotá, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos
Aires, Lima) vemos grandes conglomerados de pessoas que inventam à cada instante de forma
irregular sua vida, sem outra estratégia que a de sobrevivência imediata, a educação não aparece
para eles como alternativa possível. As taxas de trabalho informal, infantil e toda a classe de
práticas de uma economia periférica não param de crescer e ser complexo. No entanto a educação
e especialmente a Educação Superior (neoliberal) ao estar desvinculada sociologicamente destas
questões não parece estar incomoda com estas coisas ou efetivamente resolvida a envolvesse.
A crença que a educação pode ser pensada e gerida de um modo autônomo ao
sistema global em que se inscreve, é uma forma ideologizada que dificulta que o
sistema possa ser posto em dúvida, desenvolvendo formas passivas e
contemplativas que poderiam explicar a apatia ou não implicação com a que
habitualmente nos acercamos à experiência social da educação. A educação,
separada de seu contexto social de produção, adquire um caráter fetiche: objeto
de desejo que viria a satisfazer necessidades, isto é, que possui um valor de uso.
Mas situada no interior de seu atual contexto de produção, esse suposto valor de
uso adquire valores de mudança, - uma mercadoria cuja utilidade será subsumida
por valores de mercado-. Não é o Banco Mundial o que aconselha ou impõe aos
governos e sistemas educativos os modelos de financiamento, as atividades de
investigação acadêmica e curricular de formação que "o sistema" considera mais
adequados a seu progresso e modelo de desenvolvimento? No entanto, para que
a educação e o conhecimento produzido se convertam em mercadoria é
necessário que sua produção emule a produção de outras mercadorias: que os
métodos, os processos e as finalidades estejam regulados pela lógica e
racionalidade de mercado. (BONAFÉ, 2012, p. 5)40

De tal maneira que a concepção antropológica neoliberal que nos modela é posta em
marcha em formas de governo diferencial e jerarquizado, deixa à cada quem a sua sorte, livre
como um comprador sujeito a seu “própria” iniciativa, no entanto estruturalmente faz questão de
dar as melhores condições para aquelas esferas da sociedade historicamente privilegiadas
(Wacquant, 2012), o que em fundamento seria uma profunda contradição, mas é dessa forma que
o capital e sua estratégia governamental tomada os novos rumos e se reelaboram conceitualmente
em sua teoria de formação no contexto histórico do postfordismo. O neoliberalismo aparece
40
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como uma teoria das práticas econômico- políticas que afirma que o desenvolvimento e o bemestar humano podem se conseguir de melhor forma impulsionando as liberdades e habilidades
empresariais individuais, em consequência este também elabora uma teoria de formação para este
propósito a qual ajuda à construção do modelo de Escola e de sociedade.
A administração dos sujeitos excedentes41que se produzem com estas mudanças na
estrutura social, também caracteriza a estética social da antropologia neoliberal, configurando
novos mercados de excedente, produtos lixo, sobras industriais inúteis e de muito má qualidade,
serviços precários e insalubres, em sínteses práticas sociais e econômicas não sustentáveis, as
quais são toleráveis desde que sucedam nos guetos ou subúrbios, nas periferias das cidades
invisíveis. No entanto nas várias realidades de América Latina, essa imagem muitas vezes revelase contrastante e contraditória com a da ordem e a limpeza dos melhores lugares (cidade
empreendedora). A cidade atual expressa dessa forma assimetrias estruturais bastante evidentes
no caso de América Latina, com essa produção de imagens e práticas contraditórias, a cartografia
desta nova antropologia do “desafiliado” as novas economias de poder e o controle expressam o
sentido seletivo do sistema no Estado neoliberal.
Onde reside a mudança então? Como argumento a nossa tese, é precisamente a
transformação do conceito de “homem de valer”, a modificação do valor inspirado na integração
ao sistema, a assiduidade, austeridade e o cumprimento racional das tarefas produtivas, o que ao
se - transformar gera uma nova imagem e práticas de controle e governo, uma nova antropologia
que gera novas dinâmicas sociais e educativas, tensões e contradições entre os que estão no
centro das possibilidades livres de desenvolvimento e os indivíduos precários das periferias. A
educação neoliberal encarna bem estas mudanças ao reduzir a democracia ao livre critério de
participação dentro do mercado de capitais.
O discurso democrático neoliberal para a escola vem a reclamar a liberdade da
opção individual para eleger entre mercadorias diferentes (numa faixa desde a
escola de elite à escola em meios de marginalização e pobreza extrema) aquela
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que melhor se ajusta às opções ideológicas e o preço de compra 42. (BONAFÉ,
2012, p. 5)

No sentido das mudanças na lógica social reguladora, o valor do trabalho organizado e a
poupança, é substituído por um “desperdício” em todos os sentidos, não há limites aparentes,
uma falta de negatividade43 no horizonte de entendimento, onde a cada quem faz o que melhor
lhe pareça, individualizando sua conduta num aparentemente estado de liberdade, mas sempre
nos limites da exclusão e do excedente, onde o poder estabelece duras práticas de autopunição,
formas alternadas de repressão, disciplina e controle para os sectores mais desfavorecidos e
vulneráveis devido a seus baixos recursos e maiores níveis de educação e permanente propaganda
de motivação ao sucesso para os sectores favorecidos.
Nas trajetórias do liberalismo ao neoliberalismo conseguimos reconhecer orientações
básicas nas formas de governo que se combinam aleatoriamente dependendo do contexto: Um
governo racional ilustrado, em princípio orientado pela democracia, a lei e a ideia de Estado
Nação, um governo técnico produtivo, dirigido pelos critérios da medida e o uso racional do
trabalho científico e seus recursos e um governo promotor da autonomia individual, orientado
pelo sucesso e o desenvolvimento autônomo que em seu estado mais prático se limita a controlar
partes da população que não conseguem integrar ao paradigma, este último um governo do
excesso, parafraseando a Alessandro De Giorgi (2006) O modelo organizador da vida social e a
política de controle das populações no século XX e o que corre de XXI passa por estas trajetórias
e a instituição educativa faz parte fundamental da maneira como se levou a cabo este processo de
modelação. Nas novas configurações da morfologia do controle social, encontramos muitas vezes
que coexistem e se misturam estas formas de controle comportamental e de ali seu grau de
complexidade.
A mudança e reconfigurações nas formas do poder, categoria central do tema
governamental, conduzem à estruturação do novo projeto de Sujeito, conquanto não podemos lhe
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definir como uma mudança que deixa atrás o assunto da disciplina, “docilización” do sujeito
social, sim propõe-se desde uma nova lógica onde o sistema de controle instala outras práticas de
regulação mais eficazes e económicas, que podem ser geridas de maneira individual através do
mercado: Cursos de gestão, manuais de comportamento, coaching, publicidade e marketing
corporativo, toda a estratégia focada na filosofia de “faça você mesmo a diferença”, tecnologias
da auto orientação, que geram a nova subjetividade e a imagem de homem que se instala.
É importante assinalar que as tecnologias de governo atuais se desdobram não através da
coerção sina através da persuasão inerente a suas verdades, das ansiedades estimuladas por suas
normas e das atrações exercidas pelas imagens de vida e do eu que oferecem. Táctico soft:
sedução em frente a repressão, criação de necessidades em lugar de inculcação de prescrições,
relações públicas em frente a força pública, publicidade em frente a autoridade (VARELA e
ÁLVAREZ-URÍA, 1989). As redes de poder instalam-se preferencialmente no terreno do
conceituado tradicionalmente como privado: o corpo, a sexualidade, as relações afetivas, as
motivações, os desejos e sobre ele exercem um controle subtil mediante tácticas que não rompem
o convencimento de atuar livremente. (SÁNCHEZ, 2006, p. 5)
A programação racional da vida efetuada através da economia do trabalho científico de
inícios de século XX dá-lhe passo à programação emocional da vida, via economia do desejo. No
entanto nas trajetórias governamentais do capitalismo em nosso contexto as duas fórmulas
combinam-se e são essenciais para compreender os alcances da modelação antropológica
necessária para produzir e controlar a subjetividade na atualidade.
O sentido governamental do modelo de Gestão e organização da vida social das
populações nas trajetórias que temos abordado está permanentemente relacionado com as
concepções e imagens de ser humano que se desenvolvem e se difundem em sentido
antropológico e pedagógico, as quais lhe dão direcionamento ao poder como gerador de novas
relações sociais. Nesta perspectiva estamos de maneira permanente interrogando o papel da
educação e o projeto de escola estabelecido já que esta como assinala Durkheim (2008) cumpre
um papel indispensável na estruturação da morfologia social através do ensino da moral.

Na contemporaneidade o papel social da Escola se recompõe nas trajetórias do modelo
regulador da vida social e política, com o neoliberalismo, a abertura das instituições
tradicionalmente fechadas, mostra o declive (DUBET, 2006) destes como faros norteadores do
comportamento e a regulação social, derivando numa transformação governamental onde a
dinâmica contemporânea da vida social do sujeito desborda os limites da educação formal como
lhe concebíamos de maneira tradicional, assumindo novos palcos onde o indivíduo autónomo
passa a ser um ator ativo de sua própria formação (learning). Nas formas atuais do governo das
populações, vemos como se propõe o que poderia se denominar, uma nova economia do controle
e dos saberes que ali atuam nesta trajetória se trata de planear bem quais serão os pontos finques
das intervenções e os espaços que deverão ficar abertos para a autonomia, criando as condições
governamentais para que o sistema se alimente com a energia e empenho produzido pelos
próprios governados, como já se vem dizendo:
A cada vez é menos possível individualizar e definir um lugar e um tempo da
repressão. O controle e a vigilância estendem-se de modo difuso, ao longo de
linhas espaço-temporais que atravessam as ombreiras das instituições totais
(prisão, manicômio, fábrica). Se desdobrarem sobre o espaço plano e indefinido
das metrópoles, novas cidades-estados fortificadas, previstas de exércitos de
segurança próprios. (GIORGI, 2000, p.34)

Estas reconfigurações são possíveis não só pela nova lógica de circulação do poder, sina
também pelas mudanças na morfologia e o funcionamento das instituições mesmas, de maneira
que em frente ao “declive institucional” como o chama (DUBET, 2006) e a perda do carácter de
representativo do institucional como estrutura social fundamental da regulação social, as
mudança dessa economia do poder e o controle se dirigem para o plano das organizações como
espaços de novas construções de vida produtiva e social; estas mudanças fazem que se erija o
discurso da Gestão e suas práticas de governo como o sistema de controle social das populações,
que tem como princípio a auto regulação por parte dos próprios governados.
É esta a atual trajetória governamental no contemporâneo: um sistema que se
retroalimenta e autoafirma com o esforço individualizado da cada sujeito, o qual deseja e defende
sua narrativa de liberdade e segurança, seu poder individual de decisão como o bem mais
precioso. Uma liberdade que não pode deixar sentir o precário mantendo a ilusão de sucesso
permanente, “sempre se pode fazer mais e de maneira mais autossuficiente”, o que é possível

dotando à sociedade e a cultura de estruturas sociais a cada vez mais difusas e flexíveis em seus
contornos, regidas por governos do desejo mais efetivos em seus alcances de controle.
É de modo que o estímulo substitui à punição, o competir substitui ao produzir, o lazer
impróprio ao trabalho racional. Estas são as novas “deontologias”44 que se vem estabelecendo de
tal forma que as trajetórias de moralização dos sujeitos percorrem as vias da formação do carácter
da personalidade mais íntima e portanto mais efetiva para o controle. O governo alimenta-se com
a vontade, o desejo e a energia do próprio indivíduo quem estimulado que se esforça para fazer
de si mesmo seu próprio paradigma, este novo macro relato diz: “É você quem pode mudar”, é
esta a narrativa que se encontra instalada na Educação de hoje e faz da Cultura escolar45 um novo
espaço de marketing motivacional e formação da personalidade, espaço de ideologização para o
qual abundam as faculdades e universidades encarregadas de reproduzir este discurso em suas
ofertas de formação, sem muito controle estatal. O caso Brasileiro realça ao respeito e resulta
ilustrativo, pois nos últimos 20 anos a educação superior com ofertas universitárias privadas
cresceu de maneira acelerada e sem controle, elevando suas taxas de matrícula, oferecendo
programas sem critérios sérios de investigação e compromissos de extensão para as comunidades
circundantes; é esta imagem de Universidade a que muda radicalmente o papel social de
Educação superior em todo o contexto de América Latina.
Em outros termos, a lógica do mercado que converte professores em
empreendedores e as universidades em feiras organizadas não é impulsionada
somente a partir de fora das universidades. Ao invés: importantes segmentos
universitários abraçaram, pragmaticamente, a tese de que não podendo reverter o
processo de mercantilização em curso, se deve ao atenuar, ainda, o que é pior,
não sendo viável um projeto crítico, o melhor é associar ao empreendimento.
(MANCEBO; REIS SILVA; OLIVEIRA, 2008, p. 19)

No entanto em termos de conseguir compreender a variabilidade do modelo que se
consolidou, ao analisar o caso concreto da política em Educação Superior pública em nosso
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contexto, notamos como ali coexistem práticas e orientações conceptuais liberais e neoliberais de
governo, junto a práticas neoconservadoras que ainda fazem ênfases na disciplina e o
alienamento das instituições ao projeto de formação da cidadania com um projeto determinado de
Estado; é de modo que no campo da política em Educação superior expressam-se todas as
contradições e possíveis paradoxos com respeito à mudança na trajetória governamental
contemporânea.
O resultado final para uma possível conclusão com respeito às trajetórias contemporâneas
de governamentalidade na Educação, ponto finque do desenvolvimento de nosso contexto em
América Latina, mostra-nos que não se pode abordar a questão em termos de uma ruptura do
vínculo disciplina-controle em seu sentido também tradicional e que os processos de organização
do programa educativo-formativo para nosso caso, mostram estas assimetria e contradições onde
muitas vezes as práticas liberais se conjugam de maneira indiscriminada com as neoliberais e
ainda mais complexo, se persiste num conservadorismo que em muitos casos fazem da Educação
um processo desalinhado com o projeto de uma sociedade mais democrática.
1.3.1 Uma antropologia neoliberal e o discurso da Gestão como governamentalidade
contemporânea.
Nas sociedades pós-disciplinarias o poder se réplica porque circula através do indivíduo que tem
constituído (DELEUZE, 1995)

A Gestão como discurso neoliberal supõe de uma modelação antropológica essencial, a de
construção do sentido de vida através da própria narrativa na direção a como o poder atravessa e
reconstruí a vida emocional do sujeito. No entanto ela em sentido analítico também se delimita
desde o próprio âmbito da ação institucional e é isto o que quiçá tem ficado esquecido:
A gestão trata da ação humana, por isso, a definição que se dê da gestão está
sempre sustentada numa teoria - explícita ou implícita - da ação humana. Há
diferentes maneiras de conceber a gestão segundo seja o objeto do qual se ocupa
e os processos envolvidos. Neste marco, segundo seja a ênfase em de o objeto ou
processo contemplado, obtêm-se definições as que, por uma parte, põem de
relevo o facto de que a gestão tem que ver com os componentes de uma
organização quanto a seus arranjos institucionais, a articulação de recursos, os
objetivos. Por outra parte, obtêm-se outras definições cuja ênfase está centrada
na interação entre pessoas. (CASASSUS, J. 2000, p. 4)

Propomos identificar o discurso da Gestão como um plano atual da governamentalidade
contemporânea, o qual não quer dizer que seja o único elemento ou estratégia, mais bem, é o que
com maior ênfase modela o projeto de formação de sujeitos na educação e em escola já como
organizações. Estas novas formas do poder e como se disse dantes, sua lógica hierárquica, fazem
que novas redes em relação a outras organizações se vinculem para fortalecer este “espírito” na
definição do relato de sucesso de vida, nessa perspectiva a Gestão é uma tecnologia de governo
que vem redefinindo nosso projeto de sociedade.
Não obstante, dizer que uma noção de governo é “tecnológica” pudesse causar
espanto entre certas sensibilidades humanistas e levá-las a confundir esta
proposta com o “contrato social” e a tecnocracia. Mas o que Miller e Rose
querem dizer é que qualquer ação de governo (enquanto “ação”) demanda a
posta em marcha de uma techne, isto é, de certas formas de fazer (Knowhow) e
de dispor materialmente as coisas. Falamos então do modo em que uma ação
governamental é realmente operável, de sua pragmática. (CASTRO, 2010. p.
246)46

Em contraste e ampliando os efeitos da transformação nas formas de governar que aqui
analisamos, o começo do século XXI tem sido testemunha da remodelagem de um novo tipo de
Estado neoliberal e sua forma de fazer política, a qual pretende amparar alguns mercados e
grupos de elite, enquanto mantém o discurso das liberdades individuais, reservando em suas
práticas o melhor do liberalismo económico e seus benefícios para os privilegiados, enquanto
aplica sistematicamente o paternalismo punitivo sobre os precarizações e desafiliados; é
precisamente nessa complexa forma de reordenação do Estado como se reelaboram a regulação e
o controle das populações .
Grande parte da antropologia do neoliberalismo consiste em transladar este
esquema a diferentes países ao longo do mundo ou em levar à escala continental
para controlar os aparelhos culturais dele (e as reações sociais contra ele)
domínio do mercado (por exemplo, Comaroff/Comaroff, 2001; Greenhouse,
2009). América Latina é um lugar favorito, seguido pelos países do antigo bloco
soviético e de África. (WACQUANT, 2012, p. 2)47

A tarefa é a de continuar abordando a antropologia da política do modelo neoliberal,
como uma das temáticas nodulares a ser pensada num entendimento crítico da lógica da mudança
e o papel que a Gestão vem ocupando na reestruturação do Estado e o reordenamento de suas
46
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instituições como grandes corporações, hoje propostas como organizações altamente
gerenciáveis. De tal maneira, “O neoliberalismo não é um projeto econômico sina política; não
implica o desmantelamento do estado sina sua reconstrução” (Wacquant, 2012). Aqui entra a
gestão no ponto que mais nos interessa seu papel na atual política em Educação Superior para o
contexto de América Latina e as constantes tensões e chamados para alinhar à estratégia
corporativista de sector de serviços; esta é uma transformação chave que define o novo rumo da
instituição educativa e que tem um forte impacto na forma como se organiza sua proposta
formativa, este ponto em nosso entendimento joga um papel crucial para reordenar as lógicas do
poder e o controle.
No entanto, não se trata de pensar o problema sozinho desde a lógica em que o poder e o
controle se comportam como arquitetura do Estado neoliberal deveu ter em conta o lugar e a
forma como o novo governo o faz efetivo e também o coloca a circular pelos espaços mais
íntimos e complexos do sujeito, para funcionar em prol de os interesses de sectores privilegiados
da população.
Uma das características essenciais da que temos denominado uma antropologia neoliberal,
seria a de traçar os rasgos de uma nova doutrina de humanização, um relato de Sujeito mais dono
de si mesmo, mas autônomo e auto avaliador de seus atos, em vez de ser um crente incondicional
das narrativas e práticas de punição e censura externa. Nesse anthropos é o sujeito quem deverá
despregar todos seus potenciais, se tendo a si mesmo como árbitro e juiz, como único recurso na
lógica de um mercado aberto e “cheio de possibilidades” que podem ser atingidas por todos já
que não dependem mais de circunstâncias macroestruturais ou sócio-políticas, como dizem as
orientações das teorias do gerencialíssimo, que hoje circulam pela Escola e maximizar a nova
teoria administrativa.
Em mudança, as tecnologias de governo neoliberais abandonam as instituições
fechadas e levam a cabo um controle "ao ar livre". A "forma encerro"
característica das sociedades disciplinarias desaparece por cara (em termos
econômicos e políticos) e a vigilância externa é substituída pela obrigação
interna de a própria responsabilidade. Nas sociedades de controle o poder perde
o rosto e nelas o sujeito de governo não é um sujeito dócil e disciplinado sina
um sujeito livre e autônomo (DEAN, 1999; ROSE, 1999).

A transformação dos mecanismos de gestão de riscos que tinham caracterizado ao regime
welfarista exige substituir ao indivíduo dependente e precisado, ao cidadão social unido à
coletividade por mecanismos estatais de solidariedade e atendido por uma rede de dependências
coletivas num indivíduo ativo e auto responsável, empresário de si mesmo capaz de desenvolver
condutas de cálculo, autodisciplina e previsão em relação com sua saúde corporal e mental, com
sua segurança (Burchell, 1996; Dean, 1999; Rose, 1989, 1992, 1996b). Os sujeitos são
permanentemente estimulados a responsabilizar-se, a ser ativos e a tomar seu destino em suas
próprias mãos seja para contratar um serviço de saúde, aceder a uma moradia, procurar-se um
emprego, prover-se de segurança física, modificar seus hábitos alimentares e praticar e preservar
um determinado estilo de vida. Este modelo empresarial e os parâmetros de qualidade, iniciativa,
competitividade, flexibilidade estende-se também a âmbitos como a educação ou a previdência.
Os serviços públicos são descentralizados e dotados de autonomia financeira e de gestão.
E esta mercantilização das agências públicas não requer cidadãos passivos sina
clientes, consumidores de serviços "livres para eleger", cujas demandas
singulares devem ser atendidas de forma personalizada (Dean, 1999; Rose,
1996b, 1999). O neoliberalismo concebido como tecnologia de governo não
aponta unicamente a um modelo socioeconômico, sina também, como tentamos
mostrar, a um novo alinhamento da conduta pessoal com diversos objetivos
sócio-políticos. Assim, a recodificação do papel do Estado e das instituições leva
fraudada uma recodificação da posição do sujeito. (SÁNCHEZ, 2006, p 4)

Temos que a governamentalidade contemporânea constitui sua fórmula misturando
vontade individual e desejo, um projeto de formação no que se mobiliza uma mudança
antropológico, o qual se serve dos meios publicitários e de comunicação. Fazer ênfase nestas
novas narrativas constitutivas de subjetividade constitui-se num dos papéis da educação atual,
comercializado serviços de treinamento para sujeitos exitosos. A Escola vista como corporação
passa a encarnar estes valores, os quais se difundem como eslogan de qualidade e
competitividade, a orientação curricular não se escapa a esta prescrição que se materializa nas
práticas e comportamentos quotidianos dos maestros e diretores, no ambiente da cultura escolar
dominante.

1.3.2 O paradigma da Gestão e a Cultura Escolar
Retomando o assunto proposto no ponto de partida desta abordagem, enfatizamos em que
a proposta do paradigma de Gestão é produzir outras formas e estratégias de controle, não só
dentro da administração clássica, sina entre tradição e renovação (Aktouf, 2009), ser um agente
dinâmico de poder delegado,em consequência definimos à Gestão como uma força ativa das
formas de empowerment48 contemporâneas, um procedimento antropológico que redefine ao
sujeito, ao poder e o saber. Se analisamos os princípios básicos da administração clássica (Taylor,
Fayol e Escola de Relações Humanas), encontramos a hierarquia de comandos e a divisão social
das tarefas disposta numa racionalização funcional e operativa, ali se organiza vigia-se e
controla-se, para isso se delegam tarefas e se estabelece com clareza a função diretiva,
precisamente é isto o que se vem flexibilizando e se faz a cada vez mais autónomo desde outras
estratégias de funcionamento administrativo.
O discurso de Gestão não só ampla e maximizam os limites do controle, ademais numa
aparente liberdade governamental o rendimento e o comportamento dos sujeitos nas
organizações, operando desde adentro da norma não só como proscrição sina como persuasão. De
tal maneira que no paradigma de Gestão não recebe e executa um poder estático, seja material ou
simbólica, ela tem a responsabilidade e necessidade de autocriar, o indivíduo tem que lutar com a
indeterminação da produção de si mesmo nas tensões, trabalho-casa, público-privado, contratuais
dês-contratuais, no plano da sociedade neoliberal que supera estes limites. A Gestão como
modelo administrativo e recurso de governo, não é só uma tecnologia para executar poder, pelo
contrário, é uma forma governamental contemporânea para o produzir e auto expandir o sistema
neoliberal de maneira hierarquizada.
Quando o discurso da Gestão aparece no âmbito das teorias administrativas e do
gerenciamento, na década dos 80, se situa conforme aos princípios políticos do neoliberalismo, a
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Empowerment significa potencialmente ou processo de empoderamento, entendido como o facto de delegar poder
e autoridade aos subordinados lhes conferindo o sentimento de que eles são donos de seu próprio trabalho e
autonomia. Este é o ponto crucial a ser discutido numa teoria crítica da Gestão, o sentimento de liberdade é o que
vale para se governar, uma estratégia que já se deixava entre ver nas reflexões da sociologia das organizações de
Elton Maio e o movimento da escola de relações humanas 1945.

gestão lhe sucede à administração para fazer das organizações e os sujeitos agentes mais ativos e
eficientes, mais há na Gestão uma mudança radical com respeito ao ato clássico de administrar,
com ela se trata de “gerar" de acrescentar e não só de preservar e dar bom rendimento aos
recursos, como o propõem as teorias clássicas da administração. A Gestão como renovação da
função administrativa49 já não se limita somente a planear e designar tarefas, metas e
responsáveis, esta, avança como discurso, recurso e prática de uma nova política de reinvenção
dos sujeitos (governamentalidade) e os processos, sua estratégia confere poder às pessoas,
autonomia para fazer e propor, mas num “fluxo” de avaliação e medida do desempenho constante
e sistémico, flexibilizando a relação, sujeito-trabalho, sempre na lógica otimista sustentada não só
no dispositivo de controle posto afora, (relógio, meta, chefe, prêmio), sina na própria vontade das
pessoas, autocontrole e autopunição, condutas geradoras de nova subjetividade. Como o propõe
NEGRI e HARDT, se configura um governo desde a liberdade (ROSE, 1997)
As subjetividades são ainda produzidas na fábrica social. Em outras palavras, a crise
significa que hoje os encerros que acostumavam a definir o espaço limitado das instituições se
romperam, de modo que a lógica que uma vez funcionou principalmente dentro de das paredes
institucionais estende-se agora por todo o terreno social. Adentro e afora estão a voltar-se
indistinguível.
(…) O funcionamento das instituições é tanto mais intensivo como mais
extensivo. As instituições trabalham ainda que estejam a derrubar-se e talvez
trabalhem melhor quanto mais se avariem. A indefinição do lugar da produção
corresponde-se com a indeterminação da forma das subjetividades produzidas.
Então, as instituições sociais imperiais podem ser vistas num processo fluído de
geração e corrupção de subjetividade. (NEGRI e HARDT, 2005 p. 164)

Se o paradigma de Gestão recompõe a forma como o poder deverá circular e reestruturar
as instituições e suas formas de organização, não quer dizer que o faz desaparecer dos marcos
formais ficando diluído num ideal de organização mais horizontal, justa e democrática, as tensões
não desaparecem sina que se fazem ainda mais complexas, pelo qual para explicar a mudança não
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A ideia de função administrativa começa a desenvolver com os trabalhos do teórico francês da administração
Henry Fayol e converte-se num dos pilares do pensamento administrativo clássico, esta perspectiva consiste em levar
a cabo o famoso PODCC (Planear, Organizar, Dirigir, Coordenar, Controlar), funções que em algumas literaturas
mudam de nome, mas mantêm o sentido de planejamento, divisão e controle, como os elementos básicos da tarefa
diretiva na empresa produtiva.

satisfaz uma análise economicista ou totalmente pós-estruturalista destas transformações nas
formas de direção e governo. As formas contemporâneas de Organização e Gestão tem mudado
inegavelmente, mas o que ademais deve ser compreendido, é como este processo de renovação de
poderes e saberes é levado a circular na própria consolidação do Eu individual, assunto que na
escola tem uns profundos impactos na configuração das identidades profissionais dos maestros e
demais pessoas que fazem parte da Cultura escolar.
Este enfraquecimento das instituições totais, contentores por excelência da conduta do
Sujeito, essa “erosão” da racionalidade técnica e burocrática, é o que o sociólogo francês Dubet
(2006) tem proposto como uma nova reestruturação do projeto social, é por isso que as
organizações, como conceito, paradigma e pratica contemporânea, definem melhor as
arquiteturas do controle social, do poder em seu carácter multimedial50 , se consolidando como
formas micropolíticas mais flexíveis e profundas, que resguardam o poder baixo estratégias mais
subtis do comportamento de seus membros aparentemente em estado de liberdade. Isto resulta
possível já que a Organização não controla todas as liberdades individuais, este não é seu
princípio gerador, mas consegue psicologicamente que o Sujeito volte a ela a cada vez que quer
traçar uma trajetória de vida e encontrar as possibilidades para atingir o sucesso.
Nessa confusão entre instituição e organização residirão sem dúvida, para nós,
os maiores equívocos, já que se as maiores partes das instituições podem estar
organizadas, não resulta evidente que todas as organizações sejam instituições,
isto é, organizações que engendram uma forma específica de socialização.
Precisamente pelo contrário, defenderei a tese de que o incremento e a
complexidade das organizações fazem parte do enfraquecimento das
instituições. (DUBET, 2006, p.31)

Mas não é que se percam de vista as instituições no panorama das lógicas do poder, o que
se deve considerar é seu reestruturação com respeito à normalização e legitimação
comportamental, seu novo significado para um sistema que já não se propõe como uma estrutura
sólida, recordando a proposta interpretativa do sociólogo Bauman (2004) “modernidade liquida”.
As instituições se recompõem e cumprem mais o papel de marcos de referência, enquanto nos
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O conceito do multimedial parece-nos apropriado para significar a maneira e não tanto as formas, o conteúdo e sua
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espaços das organizações recreiam-se de maneira mais flexível e dinâmica as relações sociais,
com mais tensões e paradoxos de poder-saber sem que se perceba como repressão ou abuso
excessivo, o que significa um novo pacto simbólico como tem dito antes: o poder governando a
conduta desde adentro impedido para tomar a forma de controle absoluto, por isso mais resistente
à crítica, mais ativo emocionalmente e não tanto em seu caráter impositivo.
A Organização em termos de sua materialidade, no substrato de sua identidade prática,
não é o único espaço a ser administrado; dirigindo para a Gestão como uma tecnologia da política
governamental atual, é a própria vida das pessoas que se administra desde dinâmicas mais
sofisticadas e mediáticas.Assim a eficiência não estará só significada e medida afora das pessoas,
na construção racional de um bom sistema de trabalho ou em política de participação, sina na
adesão voluntária da própria vida e as crenças, para construir este novo sistema de valores, esta
nova cultura.
Um controle difuso, já que, a diferença dos recursos materiais, os recursos
imateriais não se localizam num espaço determinado, sina que se constituem dos
sujeitos da produção material, localizados e susceptíveis de organização
disciplinaria dentro do perímetro de um espaço produtivo definido, a multidão
posfordista é uma entidade que não se deixa reduzir às formas de singularização
típicas da produção fordista e às categorias conceptuais que sobre ela se
sustentam. (GIORGI, 2006, p. 39-40)

A ordem e o controle, categorias muito utilizadas pela política pública até finais do século
XX, são reposicionadas, mudam-se para o interior do desenvolvimento da personalidade é desde
esta narrativa que se refundam como um psicopoder, funcionando como dimensões que explicam
o sucesso os lucros profissionais de pessoas e organizações, o qual se estende a várias frentes da
vida social e explica como alguém chega a sobressair com respeito aos demais, se constrói por
esta via novas tipologias sociais e novos mecanismos de autoafirmação, de exclusão e
autopunição, definindo o modelo de cidadão que temos em frente e a forma em que deve ser
abordado educativamente este projeto de sociedade. Não se trata só do disciplinamento, a
vigilância, a punição ou o controle racional de engenharia das atividades produtivas, de seus
responsáveis e de lucros obtidos, também não se reduz ao refinamento e a substituição por
modelos flexíveis de trabalho e com rápida capacidade de adaptação à mudança, sina que
mediante a adesão da vontade do sujeito que se explica e se -narra- assim mesmo desde estes

parâmetros, se consegue instaurar a perspectiva da Gestão como paradigma de mudança
antropológico.
O procedimento do autoexame e envolvimento afetivo hoje se leva acabo como
argumento de uma pedagogia corporativa de culto à empresa (ARNOTT, 2002), uma cultura
presta à mudança, por isto o componente formativo51 nas organizações de diversas índoles, é um
fator essencial da gestão do recurso humano e da direção em sentido estratégico, precisamente
naquele aparente desinteresse de não controlar mais a vida da pessoa, essa independência
outorgada ao indivíduo fades as margens do sistema de controle tradicional que cedendo sua
visibilidade se faz mais ligeiro, menos incomodo, mais transparente e por isso mais coerente com
o modelo de sociedade posfordista.
Nesta reconfiguração de uma antropologia da subjetividade e o governo contemporâneo,
Como se propõe o modelo de um novo sujeito social? Pois este projeto supõe de novas
adaptações do projeto de Educação e da ideia de formação ali subjacente, dos conteúdos
ideológicos e teleológicos, como também dos espaços, métodos e redesenho curriculares. A
escolha baixo estas mudanças, não é mais uma instituição total para definir o projeto de sujeitos
desejáveis, entra em cena outras instâncias. Como Negri e Hartad propõem nos encontramos que:
O comando imperial é exercido já não mediante as modalidades disciplinarias do Estado
moderno, sina através das modalidades do controle biopolítico. Estas modalidades têm como base
e objetivo uma multidão produtiva que não pode ser regimentada e padrão, mas deve ser
governada, inclusive em sua autonomia. (…) A multidão só pode ser governada seguindo linhas
internas, na produção, os intercâmbios, a cultura, em outras palavras, no contexto biopolítico de
sua existência. (NEGRI e HARTD, p. 291-292)
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No caso Colombiano é interessante analisar como grandes grupos empresariais (EPM, ARGOS, SUCESSO) e
outras organizações produtivas, vêm organizando suas propostas formativas em projetos universitários privados, de
maneira tal que eles declaram abertamente a intenção de formar o sujeito que requerem dentro do paradigma de
gerencia contemporânea, este assunto além de propor uma dimensão escolar da cultura organizacional, exemplifica a
nova estratégia de controle governamental que se fundamenta no Educação (pedagogización) Em vários destes casos,
estes processos têm sido acompanhados pela academia formal e assessorados por reconhecidas e prestigiosas
universidades da cidade de Medellín e Bogotá.

Nesse panorama de recomposição das formas de governo e produção de subjetividades, a
escola entendida como organização diria (Ball 2005), entra numa redefinição antropológica
pedagógica de seu projeto formativo, mudança representada em seus conflitos quotidianos e nas
práticas de sua Cultura escolar. A escola como forma organizada do projeto atual promove a
consolidação dessa imagem “exitosa” de ser humano, adapta-se às novas tecnologias do governo
dentro da estratégia de produção de um modelo de formação em liderança, flexível, eficiente e
autónoma, neoliberal nas orientações para o mercado e nas concepções e valor do ser humano.
Na escola professores, alunos, diretores, pais de família e demais servidores públicos,
entram a ser ideologicamente regularizados por esta nova mentalidade que preconiza a
competitividade e o constante empenho no sucesso, traduzindo o significado coletivo da
educação, o simplificando, em empenho de superação individual onde a cada um tem que dar
mais de si mesmo e é o único responsável pelo sucesso ou o fracasso.
Em frente a tudo isto o Estado neoliberal se posiciona como neo-leseferista ao mesmo
tempo em que tenta cumprir o papel regulador da pobreza, com medidas de contenção da
mobilidade dos pobres52, seu proceder consiste em permitir com suas propostas e ações de uma
política aberta ao mercado, a manutenção dos enclaves tradicionais de sectores de poder com
acesso a determinados privilégios socioeconômicos para uma parte reduzida da população.
Abandonam-se em parte aquelas tecnologias de subjetivação que perseguiam o objetivo
de transformar aos indivíduos através de um controle individualizado. Em outros termos, já não
se trata de «fazer viver ou recusar para a morte», sina precisamente de «fazer viver através da
rejeição por médio da morte». Este «recusar por médio da morte», imposto a uma parte da força
de trabalho global parece constituir-se hoje como o orçamento para «fazer viver» a produtividade
social do capitalismo posfordista.
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Ao respeito os pobres não são só uma categoria de trabalho da análise marxista, não se entendem só na dimensão
de classe social, é a reordenação da mesma categoria, seu valor antropológico e as novas estratificações sociais que
ali emergem, as que modifica suas possibilidades de interpretação no estudo das novas formas de governo das
populações. É essa aleatoriedade da condição de pobreza, seus níveis estrategicamente diferenciáveis que vem com o
neoliberalismo, como o propõe Castel (2005), a que nos instiga a nos seguir perguntando: ¿Quem são, de onde vêm,
como têm chegado a isto e em que converter-se-ão? Finalmente inventar formas diferenciais de pobreza também se
constitui numa forma de governamentalidade atual e de legitimação de ações estatais de violência.

Falamos aqui de uma morte que se especifica na violência institucional dos
dispositivos de controle que sustentam o domínio capitalista, de uma morte que
incide sobre a existência afetiva, social, económica dos indivíduos e que se
apresenta como limitação das expectativas subjetivas, como expropriação de
possibilidades, como negação do direito a circular livremente. Mais que falar da
morte biológica, falamos da morte como experiência biográfica da força de
trabalho contemporânea que se materializa na biografia dos migrantes que
morrem nos confins da fortaleza europeia, tentando exercitar um «direito de
fuga» negado; nas biografias dos dois milhões de prisioneiros encerrados nos
gulags norte-americanos ou nas biografias daqueles cujo horizonte de vida tende
a coincidir com o limite de um gueto. (GIORGI, 2006, p. 47-48)

Nesta perspectiva os estudos de governamentalidade abrem-nos ao entendimento das
atuais dinâmicas heterarquicas do poder (Castro), mas não podemos deixar de ver também as
formas como estes processos operam a um nível macro estrutural e mantêm um efeito geopolítico
de controle, onde o poder concentrado de dominação dos donos do capital em algumas regiões se
combina com as estratégias biopolítica e psicopolíticas do controle dos sujeitos; como o propõe
Wacquant (2012), é esta complexa dualidade do poder que edifica e destrói ao mesmo tempo
sujeitos, que mantém seu projeto político desigual enquanto láurea a suposta liberdade, o que
devemos também considerar para compreender as lógicas do neoliberalismo e seus efeitos na
sociedade contemporânea.
(…) um estado-Centauro que réplica rostos opostos nos dois extremos da
estrutura de classe: é edificante e “emancipador” na cimeira, onde atua para
prover os recursos e ampliar as opções vitais dos donos de capital econômico e
cultural, mas é punitivo e restritivo na base, quando se trata de administrar as
populações desestabilizadas pelo aprofundamento da desigualdade e a
propagação da insegurança do trabalho e a insegurança étnica. (WACQUANT,
2012, p. 13)

Do lado das lógicas atuais temos como proposta a prescrição individualista do
comportamento em frente à mudança, debilitando a capacidade de resposta coletiva, se apregoa
uma igualdade só formal contrastando com uma desigualdade substancial e sistemática. Este é o
complexo palco de contradições, de tensões e transformações, o problema para o sujeito é a
projeção de seu futuro, seu porvir, o qual alguns podem projetar sucesso, enquanto a grande
maioria só mal o soar tentar o resolver à cada instante como um problema de seu individualidade.
E se os "excluídos" dos benefícios de uma vida de eleição e autorrealização são-no por causa de seus problemas psicológicos e não de um
conjunto de determinações sociais, logicamente deverão ser assistidos

através de programas dirigidos a sua "reconstrução psicológica assim que
ativos cidadãos" (ROSE, 1997). Desta forma, a prescrição individualista
de mudança subjetiva, em definitiva coloca a necessidade da mudança nas
condições sociais de desigualdade. (SÁNCHEZ, 2006, p. 10)
Com o que temos proposto nestas trajetórias de modelação antropológica que se definem
na oscilação53 do Liberalismo ao Neoliberalismo, tentamos mostrar que não só se trata de
mudanças no modelo econômico, a configuração de outras dinâmicas e políticas de controle
social que se vêm traçando, pois tudo isto é acompanhado de processos antropológicos e
pedagógicos, de imagens, práticas e discursos do que se entende por ser humano e de seu ideal de
formação (bildung).
Se nos propõe- um problema ao querer decifrar o modelo e a direção à que apontam as
mudanças em educação como forma de governo de maneira particular para América latina onde
está cumpre um papel social fundamental; as imagens de homem (Sujeito) que hoje definem e
modelam a concepção de pedagogia, deixam de ser inquietude e pergunta geral pela educação
atual e passam a ser práticas da prescrição técnica do sucesso individual, a educação como uma
instituição re fundada nos fundamentos do management e o marketing.No entanto sobre este
processo já faz vários anos se cerne perspectivas de crítica que têm constituído alternativas de
abordagem também para o caso em contexto educativo:
Alvesson e Deetz (1999) mostram a origem, ao final da década de 1970 e começos de
1980, da teoria crítica nos estudos organizacionais e a visão pós-moderna ao final de 1980, como
referentes importantes desta perspectiva. Da teoria crítica derivam-se duas grandes linhas de
trabalho nas organizações: a crítica ideológica, que se ocupa de temas como a naturalização da
ordem social, a universalização dos interesses gerenciais, a razão instrumental e a hegemonia; e a
ação comunicativa, para mostrar de que maneira as práticas organizacionais constituem formas
contemporâneas de dominação desde a mordomia da razão instrumental (maximização de
resultados); ocupam-se da análise de ambigüidades, contradições e códigos de comunicação
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Propomos com esta expressão, a negação de um modelo puro de contradições para interpretar a atualidade das
formas de governo, mais bem vivemos numa sorte de conjunção (movimento) de conceitos e práticas políticas
liberais, neoliberais e neoconservadoras que lhe dão forma às geometrias contemporâneas do podere suas formas de
governar. Não existe um capitalismo puro e linear, muito menos no contexto histórico de América latina, o
governamental em nossa perspectiva se refere mais a umas formas de sobreposição e adaptação de práticas e
conceitos que oriental o controle e a regulação dos sujeitos e a população.

organizacional. Nesta perspectiva estudam também assuntos de género, minorias e diferentes
formas de discriminação (ALVESSON e DEETZ, 1999; 2000). Junto com os estudos pósmodernos, conformam o movimento nascido no Reino Unido denominado critical management
studies (CMS) (Gil, 2015, p. 16)54
A Escola e sua cultura como outro enclave gerador de poder e subjetividade se nos revela
hoje com outros matizes, procedimentos e atores, mediada por uma nova ordem e uma nova
concepção de sua função social, que a arroja a autopromover, fabricar e vender a imagem de
sucesso individual, este tem terminado sendo o guiou subjetivo que seguem muitas instituições de
educação superior e que alimenta o alinhamento de sua cultura escolar com o propósito da
formação para o empreendimento. A Escola já não se sustenta como projeto civilizador genérico,
sina como fronteira entre incluídos e excluídos, suas práticas curriculares e recursos pedagógicos
expressam implicitamente o não lugar dos excedentes. No entanto é difícil assinalar seu sentido
político, já que ela se apresenta aberta a todos “limpa” e transparente, quase neutro, escola de
vidro que se alinha com os desejos e demandas da antropologia neoliberal, governa seu
quotidiano com a energia emocional dos sujeitos que a transitam.
A Educação assim neoliberal, administrativamente autogerida, experimenta profundas
transformações e os sujeitos e instituições que tradicionalmente a assistiam também sentem seus
efeitos, a capacitação operativa e os planos de carreira dirigidos ao mundo do trabalho
descentralizado enchem as ofertas e aspirações das populações mais jovens, a Escola tem que
fazer viável a promessa de: você sempre pode mais, podes participar e ganhar dentro deste
sistema, a educação passa a ser uma questão de decisão pessoal que se oferece, na cara contrária
da moeda, uma ação de governo que deixa à sorte a administração daqueles mais vulneráveis, só
como um aparelho precário de contenção social.
Questionar aqui a perspectiva da Gestão e especialmente sua relação com a Educação no
plano do projeto de sociedade e de sujeito contemporâneo não só tem uma intenção de construtiva, encontramos que é necessário e importante dês - naturalizar este discurso promovido
até agora como o estado superior de uma administração que se propõe mais eficaz e eficiente. A
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conclusão à que chegamos é que esta forma de administração funciona como um portador e
gerador de poder, uma tecnologia governamental como o sustentamos, sua incursão no plano da
Educação e particularmente na Educação superior tem profundos efeitos formativos na imagem
de ser humano e suas formas narrativas, ademais o que tem que ver com seu papel na Reforma
universitária55, como o tentamos mostrar nas trajetórias descritas não se tem reinventado um
sistema de controle como proposta de desenvolvimento econômico, sina que também se tem
remodelado sua concepção antropológica e com esta a idéia de formação e educação que ali deve
se desenvolver.
Numa postura crítica fica-nos por ressarcir a pergunta pelo projeto de homem (sujeito) e o
papel da Cultura na atualidade como parte do que poderíamos chamar um campo de inquietudes
pedagógicas acompanhadas de uma mirada histórica crítica. Interrogar o papel da Educação em
sentido crítico é possibilitar outra maneira de entender e reinterpretar a chamada Gestão no plano
de uma proposta de educação que se coloque como proposta de emancipação num amplo
horizonte de possibilidades; os modelos alternativos de desenvolvimento social e político têm o
repto de revigorar o lugar que a Educação pode ter sobre este panorama de mudanças e pensar
formas organizativas mais adequadas, tendo em conta as desigualdades e assimetrias nas
condiciones socioeconômicas e culturais. Nesse novo palco de demandas políticas, de sujeitos
autônomos e móveis é que uma Educação e uma proposta de Gestão educativa alternativa
deverão assumir o repto para transformar ou pelo menos diminuir a não refletividade, o que nos
propõe isto passa pela pergunta de: ¿como temos chegado até aqui e como poderíamos continuar?
Tentar colocar esta problemática teórica em caso específico será a seguinte direção deste
trabalho acercando a uma idéia crítica do que vem acontecendo em América latina; o caso de
América Latina resulta é bastante interessante para exemplificar a forma como este discurso não
se detém a pensar na especificidade do contexto da organização educativa, a política educativa
que vem orientando estes processos procede de forma prescritiva formulando uma saída genérica
que não contempla de maneira pontual todo o tipo de assimetrias e diferenças. A Universidade
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No capítulo três desta tese titulado: Gestão educativa e governamentalidade: reflexão antropológico-pedagógica do
programa de Racionalização da Universidade de Antioquia na seccional Urabá, apresentaremos um exemplo que
trata de identificar como todos este problema do paradigma de Gestão se comprometem nas últimas décadas para
orientar a mudança do modelo de Educação universitária em nossos contextos.

contemporânea exigida desde esta concepção de direção (governo) e manejo, entra em tensões
permanentes e muitas vezes em contradição fundamentais com esta concepção educativa que
subtrai de suas práticas e reptos quotidianos a preocupação por atender a diversidade de saberes e
processos pedagógicos próprios de sua condição histórica, política e cultural

CAPITULO 2
FORMAÇÃO, SUBJETIVIDADE E SENTIDO DE VIDA: ANALÍTICA
EXISTENCIAL.

Este capítulo tem como propósito refletir sobre a construção do sentido de vida dentro da
formação subjetiva contemporânea na direção de uma analítica existencial, enxergando o
paradigma antropológico hegemônico, o qual procura organizar e regular as experiências e o
sentido do sujeito, também as possibilidades de questionar seu Ser como uma questão
fundamental. Em nenhum caso se deve ler este capítulo esperando certo tratamento purista dos
fundamentos filosóficos que se apresentam aqui, não poderia alinhar o chamado problema da
formação e da subjetividade a uma única tradição de pensamento. Propomos uma analítica do
caráter antropológico-filosófica, constituída a partir do problema da formação contemporânea,
compreendendo sentido de vida em uma abordagem fenomenológica.
Nesta direção, aborda-se novamente o problema da formação (bildung)desde uma nova
ordem ou efeito na sociedade contemporânea, uma perspectiva mais particular que envolve a
formação da identidade e os efeitos na produção das experiências, sentimentos, expectativas e
emoções, como produções sócio-culturais organizadas e regulamentadas intencionalmente. A
questão chave para introduzir-nos na temática é como na atualidade se misturam perspectivas de
modelação e controle, narrativas e estéticas que organizam hegemonicamente as experiências e
expressões afirmativas de um sujeito que deve ser exitoso, positivo e autônomo, categorias que
operam antropologicamente redefinindo uma suposta essência existencial.
Propomos uma reflexão pedagógica das formas como o sujeito contemporâneo entra em
relação consigo mesmo e estabelece suas relações sociais, na direção de construir suas trajetórias
de vida alinhadas com a retórica imperativa do êxito e da autopromoção pregada pela concessão
antropológica neoliberal. Neste sentido se constitui uma abordagem crítica do que nos é proposto
como verdade fundamental.

A filosofia é uma forma de nos interrogar pela nossa relação com a verdade, de
questionar-nos o que identificamos como verdadeiro e qual é a relação que nos leva a
isto. Assim, em vez de pensar como recolhedor de informação capaz de levá-la a
determinadas verdades, Foucault a compreendia como uma pratica de pensar-nos sobre o
próprio pensamento. (GADELA & VEIGA, 2012, p.).

A cultura moderna como reprodução de uma visão global de homem, como marco de
referência de significados e valores universais, como relação de poder e saber restrita se mantém
em uma tensão permanente entre criar, reprimir e controlar as imagens de homem.Lógica entre
produzir o humano e afastar o “desumano”. É nesses processos que se constroem os planos
modeladores dos indivíduos aceitáveis e os proscritos, uma conduta positiva e um modelo ideal
de sociedade enfrente a um processo de produção de sujeitos.
É nosso propósito aprofundar sobre aspectos que no primeiro capítulo desta tese não se
abordaram de forma específica: O sentido existencial da experiência governamental
contemporânea já que os processos que descrevíamos como transformações sociopolíticas e
econômicas contem, ou melhor, estão fundamentadas em dimensões subjetivas, sócio-emocionais
e sentimentais que regulam também a construção da experiência e as trajetórias da formação.
Consideramos que é importante identificar e destacar este aspecto como parte das
trajetórias governamentais descritas no primeiro capítulo (liberalismo-neoliberalismo), isto para
elaborar uma compreensão mais profunda e crítica das mudanças nos modelos de direção
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da

própria vida; mudanças que no atual modelo de governo se vem estabelecendo a partir do
discurso e das práticas da gestão de maneira especial no campo da educação superior. Em síntese,
o problema do cambio antropológico pedagógico na estratégia governamental contemporânea
toma o caráter particular na construção da experiência de vida e os possíveis sentidos que o
sujeito no contexto neoliberal constrói de si mesmo. “O sujeito neoliberal como empresário de si
mesmo não é capaz de estabelecer com os outros, relações que sejam livres de qualquer
finalidade. Entre empresários não surge uma amizade sem fim algum”. (HAN, 2014, p.13).
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Com a difusão desse conceito colocamos em debate a ideia de gestão de pessoas e o discurso da cultura
organizacional que também se aplica ao campo educativo e que faz que a vida e o desenvolvimento do ser humano
sejam interpretados como problemas de direção, de administração. Assim, a retórica administrativa mais
atualizada e suas práticas nos levam ao campo do desenvolvimento da personalidade.

2.1. Um ponto de referência: humanização e formação como processo sócio-antropológico e
histórico
A produção do humano, a humanização, é um processo antropológico-social, histórico e
biológico que dá como resultado um modelo, uma imagem de humanidade como referência geral,
um ideal de sujeito e de cultura que servem como ordenamento comportamental. Na direção de
uma postura desnaturalizada da imagem humana como valor universal propomos entende-la
como um processo de produção político-econômica, histórica, ontológica e sócio-emocional que
ordena ao sujeito intimamente desde sua relação com o poder modelador da sua vida.
Ao se organizar com o iluminismo e a ilustração a noção de humanidade e o seu valor
antropológico, definido desde a razão instrumental afirmativa e com a separação do homem com
a natureza, o triunfo da razão como imperativo categórico do homem, com a explicação
gnosiológica do mundo a partir da teoria do conhecimento, passando por Descartes, Hegel e
Kant, se reivindica um projeto de sujeito melhorável em sentido racional e linear, o que
estabelece um ideal antropológico onde o sujeito positivo e centrado domina sobre toda possível
realidade e pode com o conhecimento científico se fazer dono de si mesmo e do mundo que lhe
rodeia. Estas considerações têm seus matizes e não deveríamos comprometer todo o pensamento
ilustrado nessa redução.
A antropologia desde um ponto de vista pragmático estimula ao homem a ser o supremo
fim de si mesmo e para isto se faz necessário o conhecimento do existente. E se neste
propósito não se inclui cada descrição do trivial então a realização do mesmo teria
poucas perspectivas, pois com a crítica ao mundo das experiências se abre a
possibilidade de esclarecimento, da intenção de realizar a sociedade ideal neste mundo
empírico. Assim, o fim que a antropologia desde um ponto de vista pragmático propõe é
“o aperfeiçoamento do ser humano mediante cultura progressiva” (...) por isso a
construção civil de uma república (com liberdade e lei) é “o grau supremo de ascensão
artificial da boa disposição na espécie humana para chegar ao fim último do seu destino”
(KANT, 2009, p.327).

O que se denomina humano é modelado por forças históricas, no sentido mais profundo
envolve a construção de sentimentos e emoções que devem aflorar na subjetividade, é um jogo de
relações de Poder, Saber e Ser no plano psicológico, social que afeta o sentir da pessoa; este é
outro ponto problemático: o poder vinculado com uma rede de relações fora e dentro do sujeito, o
que representa um cambio num enfoque, os alcances e a maneira de compreender ao sujeito como
uma produção não só em sentido mecânico.

No panorama descrito no capítulo anterior, as lógicas nas trajetórias antropológicas entre
liberalismo e neoliberalismo, expressão o domínio da “coisificação” (ADORNO) se faz intensivo
e extensivo a exacerbação do Ter como único valor afirmativo que dá sentido a nossa existência o
que centra a construção da experiência subjetiva contemporânea. É o Ter e não o Saber, é a
medição e não a reflexão o que delimita nosso ideal de humanização, questão que nos dificulta a
possibilidade de formular de maneira concreta e autocrítica a pergunta por nossa existência em
direção auto-emancipatória de nossa condição histórica.
É necessário aprofundar na reflexão da questão governamental no sentido como a
antropologia neoliberal redefine nossa relação com a existência, colocando outra perspectiva de
análise antropológica que transcenda a maneira clássica de compreender as lógicas do poder e do
controle, chegando até o espaço da modelação da experiência, dos sentimentos, as condutas, as
emoções e a cultura em seu sentido mais profundo. Em perspectiva crítica quando abordamos o
problema governamental como uma questão antropológica e pedagógica trabalhamos com as
formas de produção e “condução”57 social e histórica, as quais nos projetam imagens do sujeito
que devem ser difundidas e organizadas como formas naturais e transmitidas sistematicamente
pela educação. É nesse sentido que se coloca o objetivo da educação como modelação individual
e como parte de uma “antropo-técnica” (CASTRO, 2011). A escola serve, assim, para colocar um
espaço social de controle institucional, onde essas modelações fazem efetivas as imagens e
narrativas dos conteúdos e saberes validados os quais ordenam a construção do conhecimento
oficial que orienta o projeto formativo.
No modelo governamental, pelo contrário, a subjetividade aparece como uma
dimensão relativamente independente do saber e do poder, de tal modo que ser
“sujeito” não equivale diretamente a estar “sujeitado”–como ocorria no primeiro
modelo-, se não que referencia á possibilidade de conduzir autonomamente a
própria conduta (CASTRO, 2011, p. 9).

O nível para onde se quer levar a discussão significa pensar em qual é a fórmula na que
aparece re-configurado o fazer e o sentido da vida. Qual é o sentido possível que o sujeito pode
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O complemento do biolítico com o governamental supõe reconhecer a transição de um Poder modelador do sujeito
na estratégia de regulação de fora para dentro; a mudança consiste na direção de um Poder que conduz para a própria
autodeterminação. Assim, não são só as diferenças nas técnicas ou a perfeição das lógicas de intervenção, é uma
mudança no fundamento do Poder e nas formas de encarar a vida o que redefine a nova lógica governamental
neoliberal não restrita ao controle simplesmente do corpo e da produtividade do sujeito.

construir de si mesmo e de suas ações? São essas inquietações que nos fazem insistir nos efeitos
da transformação antropológica pedagógica do neoliberalismo indo mais a fundo nas práticas
formativas e de regulação que se instauram hoje.
É assim que a humanização entendida como um processo social e antropológico de caráter
aberto e histórico faz referência à superação de uma visão essencialista, naturalista que limita o
que entendemos por “humano” e seus fundamentos. Nesta brevidade buscamos ressaltar os
processos políticos que estão inseridos na concessão e no ideal de formação do pensamento de
uma época, pelo qual estão direcionados os projetos formativos e educativos.
2.1.1 A formação e a pergunta pelo Ser
No contexto desta pesquisa, que tem o caráter exploratório, nos perguntar pela condição
do Ser implica aproximar-nos à compreensão de como na contemporaneidade se configura a
experiência existencial e o sentido de vida nas práticas da formação do sujeito; pergunta que faz
parte de uma problematização maior, a qual considera as formas como o sujeito redefine-se
enquanto indivíduo e parte de uma sociedade.
O que chamamos nosso Ser é o processo de chegar a ser, um devir no mundo, uma
necessária relação com algo. Assim, em uma tradição crítica o devir não se apresenta como algo
preestabelecido, acabado, colocado, inserido. É aqui o diferente de uma perspectiva analítica
reflexiva que nos conduz a recuar a ideia de que existe necessariamente uma forma absoluta e
preestabelecida de essência humana, fixa e incondicional. O que deriva desta postura é que o Ser
no sentido da formação (bildung) corresponde melhor a definir-se como um processo constitutivo
de devir, onde as trajetórias de vida e as experiências são fundamentais na relação com o mundo.
Nesta parte alertamos ao leitor de que não vamos levar a discussão do conceito de Ser em
uma explícita tradição filosófica, porém tomaremos como referência o conceito Heideggeriano de
dasein como uma referência introdutória, mas deixando em evidência que não estamos alinhados
ou restringidos neste capítulo a esta única perspectiva filosófica. Parece-nos importante e justo
destacar a pergunta pelo dasein (Ser ali) na sua filosofia, não se colocando como uma categoria
abstrata e metafísica, o que muda o rumo das filosofias clássicas do Ser das quais derivam as

teorias do conhecimento científico puro. O que se tenta aqui, partindo desta referência, é atualizar
a pergunta pelo Ser em uma perspectiva da formação e da educação na contemporaneidade.
Na orientação filosófica antropológica que tomamos como referência o Ser não é uma
“substância” definitiva e afastada da vida real. Desvela-se outro lar para enfrentar as inquietudes
ontológicas, enquanto esta postura de pensamento interroga e repercute nas formas do existir e na
vida como uma práxis. “Ser ali”, tem sentido enquanto somos e fazemos parte de uma construção
situada no mundo, que é exemplificada ao nos perguntar: por que é isto e não outra coisa? O que
nos abre ao debate e ao campo da auto interrogação e do entendimento.
O Dasein vem a ser o ente que no princípio a de ser previamente interrogado
respeito a seu ser. Para a tarefa da interpretação do sentido do ser, o Dasein não
é simplesmente o ente que deve ser primariamente interrogado, se não que é,
além, o entre que em seu ser comporta já sempre em relação aquilo que a
pergunta questiona (HEIDEGGER, 2003, p.25).

O Dasein (Ser ali)58 não é o sujeito proposto pela ilustração, não é exatamente o sujeito
kantiano percebido como ideal. De tal fora que a proposta reflexiva do Ser pode ser interpretada
como uma antropologia existencial que rompe com o idealismo. A imagem de homem nesta
concepção filosófica deriva-se em um Ser que se percebe em sua finitude, um Ser desgarrado, um
Ser para a morte que contempla em todas as suas possibilidades a possibilidade de morrer,
empreendendo a tarefa de ser mais consequente e autêntico consigo mesmo.
Neste aspecto reflexivo de nossa condição antropológica filosófica, podemos centrar um
ponto de referência na contribuição filosófica de Heidegger. Este controvertido e importante
filósofo do século XX em sua obra Ser e Tempo (2003) mostra como a antiga definição
aristotélica de homem como uma animal especificamente racional é uma “arbitrariedade”, pois o
que vem primeiro é sua constituição, é a própria existência como homem, seu contato com o
mundo, seu ficar “jogado” ao mundo como possibilidade. Esta perspectiva de pensamento
também refuta o procedimento do cogito cartesiano (pensar, logo existir), assim, a “experiência
mundo” será então a base constitutiva da formação do Ser.
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Alertamos ao leitor que neste trabalho o conceito de Dasein remete a filosofia de Heidegger só como referência e
não deve ser entendido neste trabalho como uma referência única a este autor. Nossa preocupação pela questão
existencial dentro da antropologia neoliberal exige uma perspectiva filosófica mais eclética.

Ser, para Heidegger, é ser as próprias possibilidades; é se fazer. É no modo de
ser que eu me faço ser. Neste ponto é verdade que sou o responsável do meu ser
e para o outro, entretanto, me realizo livremente na autenticidade ou na
inautenticidade. Em plena liberdade e por uma eleição originária, realizo, por
exemplo, me ser–com na forma do “se” impessoal.
[...] Em primeiro lugar, a teoria de Heidegger nos oferece a indicação da solução
a ser achada que a solução mesma. Mesmo aceitando sem reservas a substituição
do “ser–para” por o “ser–com”, continuaria sendo para nós uma simples
afirmação sem fundamento. (SARTRE, 2004, p. 158).

O valor da vida em geral e o sentido que se constrói em relação da própria existência
como uma particularidade, uma trajetória autentica ou inautêntica, são problemas fundamentais
de uma reflexão antropológica pedagógica: Não existe possibilidade de uma educação crítica, se
não se pensa no projeto de homem (FREIRE, 2008). Então nos compreende questionar os
processos de formação do sujeito e as possibilidades da autoconsciência. Lembrando o que se
propõem na filosofia de Heidegger: “A elaboração concreta da pergunta pelo sentido do ‘ser’ é o
propósito do presente tratado. A interpretação do tempo como horizonte de possibilidade para
toda a compreensão do ser em geral, é a meta provisional” (HEIDEGGER, 2003, p.12).
O problema que vem se colocando tem ainda mais valor ao identificar que o projeto de
educação e formação contemporânea (antropologia neoliberal) é fundamentalmente irreflexivo
em relação ao caráter existencial, o qual nos coloca em resistência, na necessidade de refletir em
relação a como emerge a imagem de “homem” nesses tempos e o sentido de vida que
encontramos em nossas ações.
Nesse contexto de crises de valores e crises de confiança em nós mesmos, de
considerar ao ser humano como objeto da biologia, ou como somatória de
escrituras psicológicas, culturais ou sociais, já depois da Primeira Guerra
Mundial, Max Scheler e Helmut Plessner formularam quase simultaneamente
suas antropologias filosóficas; e Heidegger, porém desvinculando-se de toda
antropologia filosófica, publica Ser e Tempo, onde realiza com grande maestria a
fundamentação de toda a sua filosofia no tipo de ser que é o ser humano, que, na
medida em que é Dasein, compreensão e apertura ao ser, é um ser de caráter
ôntico é ser ontológico. De fato se pode falar que Heidegger cumpre em Ser e
Tempo, o programa kantiano, porém logo se retrate de seu programa. Por tudo
isso, não se pode esquecer o conteúdo soteriológico presente na exigência de
uma antropologia filosófica. (SAN MARTIN, 2013, p.31).

As reflexões sobre a pergunta pelo Ser na contemporaneidade são introduzidas nesse
estudo considerando que não é suficiente com identificar o problema de governo do sujeito e

controle da população só na dimensão social e histórica, relacionada com a transformação social,
política e econômica, como foi abordado no Capítulo I. É necessário, pelo menos sinalizar, o que
isto implica no termo da construção e da experiência individual e coletiva de vida, do estado das
coisas que nos levam a definir profunda e intimamente o projeto de homem contemporâneo.
Ressaltando que a condição de humanidade não é resolvida com uma aplicação genérica
universal, pelo contrário, precisamos identificar espaços sociais concretos, enxergar e
compreender baixo que formas e situações o sentido de vida emerge.
(...), esse é o genérico que encarna sempre um ser concreto: homem ou mulher,
adulto ou criança, pai ou marido, professor ou executivo, trabalhador camponês,
africano ou ocidental, etc. Essa existência singular do indivíduo no mundo é o
que confere sua especificidade. Dito de outra maneira, se o homem em abstrato
existe enquanto representação, enquanto categoria intelectual, na realidade
cotidiana, em troca, se apresenta sempre sob uma forma concreta, particular, em
situação. Assim, toda pessoa pertence ao genérico ao específico (CHANLAT,
1994, p.328).

São estas inquietações de ordem existencial as quais colocamos como efeito das
trajetórias que viemos estudando, de uma antropologia liberal a uma antropologia neoliberal,
mudanças que incidem sobre a construção da experiência e o sentido do Ser. A ideia de Ser
aparece como espaço de tensões, de jogos de poder e efeitos antropológicos mais profundos,
configurando outros problemas que evidenciam as novas dimensões da temática governamental
em relação ao paradigma de gestão como forma de produção que vai ao profundo da regulação da
experiência, marcando parâmetros para desenvolver a identidade individual e sinalizando as
diferenças constitutivas do novo modelo de governo. Chegamos nessa perspectiva a
problematizar o que se vem desenvolvendo, interessando-nos pelos processos e efeitos mais de
ordem psicossocial que define a personalidade e o sentido de vida. O Ser que se questiona pelo
Ser, é a condição do homem reflexivo, não do homem como um universal, do homem como um
ideal iluminado, mas como aquele sujeito temporal “colocado” no mundo com suas
possibilidades e contradições.

2.2 Perguntar-se pelo Ser na sociedade pós-fordista
No contexto histórico que assistimos na sociedade pós-fordista, de capitalismo financeiro,
questionar a lógica do projeto de homem constitui-se um desafio, já que, tudo está disposto para
não negar a ordem das coisas estabelecidas. Como foi comentado no primeiro capítulo deste
trabalho essas mudanças nas dinâmicas socioeconômicas e no papel das instituições e suas
formas organizativas, do poder como regulador da vida, pressupõem de uma nova idéia e imagem
de homem que se introduz como nova narrativa fundacional, como referencia antropológica na
atualidade que tem o poder de explicar e dar sentido no contexto pós-fordista. Reforçando este
processo histórico encontramos uma educação neoliberal dirigida pela instauração e
funcionamento do governo desde a premissa de que cada um possa fazer projeto livre de si
mesmo.
Não é a multidão cooperante que Antonio Negri leva como sucessão
posmarxista do “proletariado”, se não a solidão do empresário afastado,
confrontado consigo mesmo, explorador voluntário de si mesmo, o que constitui
o modelo de produção presente. É um erro pensar que a multidão cooperante
destitui ao “Império parasitário” e constrói uma ordem social comunista (...).
Hoje, pelo contrário, se tem a ilusão de que cada um, enquanto projeto livre de si
mesmo, é capaz de uma auto-produção ilimitada (HAN, 2014, p.17).

Esta é a nova experiência histórica que transforma as regras de produção da sociedade e
suas lógicas de regulação, onde as pessoas podem conseguir Ser um projeto livre de si mesmo. Se
na ordem liberal o projeto de vida está associado emocionalmente com o pertencer a uma classe
social, profissional e contratual, este é o vínculo material e simbólico que se degrada, se
transforma profundamente, recompõem de maneira radical nossa experiência existencial e
formativa na contemporaneidade, nos fazem auto responsáveis de forma definitiva.
O individualismo em democracia tem esta singularidade de se fundamentar
sobre um duplo ideal: ser uma pessoa por si mesmo – um individuo - em um
grupo humano que extrai de si mesmo o significado da existência - uma
sociedade. Já não estamos divididos pela religião nem submetidos a um
soberano que decide por todos. Duas noções substituíram estes elementos: a de
interioridade e a do conflito.
Nas sociedades democráticas, o espírito, ainda mais que o corpo, é um objeto de
controvérsias intermináveis. Quaisquer que sejam os avanços ou descobrimentos
das ciências biológicas resultam insuficientes para por fim a discussões sobre o
espírito. Em nossos dias, não temos menores acordos na filosofia que na

neurobiologia. Estas controvérsias se impõem porque nossas crenças
fundamentais se põem em jogo com elas. (EHRENBERG, 2000, p.17).

Chegar a “ser alguém” não é mais uma razão social, não significa motivo de cooperação e
referência a uma coletividade a um espaço comum, pelo contrário, é um mecanismo de auto
promulgação59, de auto sustentabilidade violenta, de concorrência e auto exploração na qual se
demanda de muita energia psicológica da pessoa.
Durante muito tempo, a referência ao coletivo foi um mecanismo fundamental
da satisfação das necessidades individuais. Todos tinham a sensação de que as
normas sociais e as instituições comuns nos serviam e ajudavam a conquistar
nosso lugar. Na inversa, hoje se faz cada vez mais evidente que o futuro dos
indivíduos aparece menos relacionado a um destino comum. (...) A pertença a
um grupo já não está para dar sentido. Isto contém uma pressão mais forte sobre
cada um. Vivemos no sucessivo em uma sociedade que coloca sobre o indivíduo
o duplo imperativo de um permanente melhoramento e uma estimação
permanente de si mesmo, os quais são mecanismos tanto da vida pessoal como
da ação profissional. (FITOUSSI & ROSANVALLON, 2003, p. 43-44).

O sujeito ao perder as referências do vínculo social “estável”60, no qual se lhe oferecia
uma garantia relativa de acesso ao mercado de trabalho, ao circuito produtivo industrial, como
prática social reguladora do século XX, não terá mais remédio que repregar-se sobre si mesmo e
desde ali se esforçar por construir sua narrativa existencial, seu sentido de vida preenchido com
uma alta carga de melancolia. Uma construção de identidade paradoxalmente confusa, em
contraste se educa ao sujeito para continuar sendo positivo e proativo de maneira incondicional.
Como exemplo do anterior vejamos o que sucede com Vincent o personagem central do filme O
emprego do tempo (CANTET, 2001), quem frente ao seu fracasso laboral inventa uma mentira a
respeito da sua nova oportunidade de trabalho, confeccionando uma narrativa positiva de sucesso
pessoal levando-o a mudar toda a sua existência e rituais cotidiano só para satisfazer e preservar
sua imagem de homem exitoso. Este exemplo ilustra bem o que tentamos colocar como um
59

A proposição da imagem do Sujeito passa pelo caminho das “liberdades relativas” como no caso do facebook, onde
as pessoas se autopromovem desde um jogo de imagens selecionadas, constituindo uma narrativa de si de auto
melhoramento a partir da seleção de fragmentos da vida que desejam postar como experiências de êxito, vitória e
superação. Uma narrativa de vida isenta de negatividade, o sentido de vida emerge ligado indissoluvelmente como a
busca da autoafirmação.
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Se faz importante lembrar novamente o argumento do sociólogo Castel (2005)A metamorfoses da questão social,
traz uma profunda transformação das formas como opera o vínculo social e se organiza o modelo de sociedade a
partir da inserção ou não ao trabalho. Nisto consiste a mudança que não poderíamos deixar de ter em conta como
efeito sócio antropológico.

problema da formação e do sentido de vida na contemporaneidade: o medo ao fracasso, a falta de
negatividade, de auto-exame, traduzida em pouca capacidade analítica reflexiva traz consigo
grande desgaste sócio emocional na nova ordem cultural e econômica onde o trabalho não
oferece garantias de estabilidade ao sujeito (RIFKIN, 1997), porém estas contradições se
executam na vida das pessoas, tomando expressão palpável em seu caráter corroído (SENNET,
2000), evidenciando o difícil que é nas condições atuais questionar o sentido do Ser e das
trajetórias formativas individuais e coletivas.
A autoprodução do sujeito rompe com seus referentes clássicos, o slogan hoje é: seja você
mesmo.

Em uma compreensão mais complexa, o problema contemporâneo da formação

(bildung), o funcionamento do social e seu governo, o lugar da educação se reveste de outros
sentidos e alcances onde o campo pedagógico se percebe afetado por novas perguntas.
A reflexão sobre a construção do sentido de vida nestes tempos de modelação física e
psíquica da imagem de homem opera antropologicamente na seleção das condutas e
comportamentos adequados à subjetividade, combinando práticas de disciplina e controle que
fundamentam os regimes e dispositivos da regulação das pessoas e instituições. Enfrentamos a
regulação da experiência da pré-configuração do sentido, se impõe um relato de auto superação e
utilidade para explicar o valor de nossas trajetórias de vida. Os efeitos na construção da
identidade são ainda mais transcendentais e profundos, fazendo-se sentir no fundamento
existencial das pessoas.
Uma antropologia pedagógica em alternativa entraria a interrogar a imagem imposta de
homem exitoso e autônomo, que se configura no discurso da Gestão e sua incidência constitutiva
da cultura contemporânea. Abre-se uma dimensão mais profunda que envolve necessariamente a
reflexão filosófica e a pergunta da constituição do Ser, do sujeito como um horizonte de
possibilidade. Interrogamos a dimensão filosófica que mobiliza estas mudanças, emergem
questões antropológicas filosóficas que explicam dentro dos processos sinalizados as formas
como a estratégia do governo se reformula, tocando com outra vertente complementar de nosso
estudo (Governamental).

O problema da imagem de homem e de sua relação com o discurso da Gestão 61como
regulação, permite-nos estabelecer desde outra perspectiva uma crítica do modelo da sociedade
atual. No problema da formação da imagem de homem se encontram elementos para conduzir os
debates governamentais o que nos mostra que com as transformações nas formas e dispositivos
do Poder, do saber e do Ser se planteia uma questão que toca no fundo com a construção
existencial do sujeito e com a definição mais profunda do seu ser como um projeto utilitário.
A postura antropológica filosófica faz questão das filosofias idealistas que procuram
situar à compreensão do homem desde uma teoria do conhecimento científico, neste sentido a
reflexão de Heidegger e sua pergunta pelo Ser (dasein), como fundamento da reflexão sobre o
homem, nos ajuda a compreender e continuar aprofundando nosso problema. Na
contemporaneidade se faz necessário atualizar esta preocupação no contexto da sociedade
neoliberal, em uma leitura crítica do lugar da Educação.
Reivindicamos a pergunta pelo sentido do Ser e suas possibilidades no plano de uma
antropologia existencial. A tarefa consiste em interpretar e atualizar esta inquietude no contexto
das atuais formas de governo do sujeito. O problema que dá sentido para um novo
questionamento existencial nesses tempos consiste em enxergar criticamente como: consagrados
ao domínio das “coisas” aos seres humanos se nos dificulta o exercício da auto interrogação do
Ser. Nos projetos educativos e formativos atuais no modelo de sociedade e governo neoliberal válido com maior persistência para o caso latino-americano por sua característica política-, se não
se impõem como regra de formação o acréscimo de competências e de atitudes de liderança, onde
a ordem do mundo não é apresentada desde outras possibilidades. Nesta lógica o homem não é
um projeto que se questiona a si mesmo, pelo contrário, se afirma constantemente.
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É importante lembrar que foi apresentada a denominada Gestão como parte de um discurso governamental que em
toda a nossa tese funciona na direção de compreender a mudança não só como renovação da função administrativa
(Evolução da teoria administrativa), limitada a planejar e designar as tarefas, as metas e os responsáveis num espaço
de uma nova cultura organizacional. O problema vai ainda mais longe: tem a ver com a forma como governo e
educação avança como discursos, recurso e prática de uma política de reinvenção dos sujeitos. Confere-se um novo
papel ao poder na vida das pessoas, autonomia para fazer e propor, mas em um “fluxo” constante de avaliação e
medição do desempenho, uma doutrina antropológica recomposta por uma forte imagem de individualismo e auto
moralização, flexibilizando as relações sujeito- meio- trabalho, sempre na lógica otimista. Um procedimento
antropológico próprio do neoliberalismo governamental (VEIGA-NETO, 2000)

No atual pragmatismo da vida que dá sentido a nossa existência, somos reduzidos à
utilidade das coisas e de nós mesmos como entes úteis do sistema, se constrói assim um espaço
complexo onde opera a modelação antropológica contemporânea de forma efetiva especificando
outras transformações no modelo formativo e educativo dos sujeitos. No plano do pensamento,
da reflexão sobre o projeto de humanidade se negam outras formas possíveis, outras culturas e
outros sujeitos, como uma estratégia de construção de uma existência rasa, sem experiências
fragmentadas, sem contradições aparentes. Nós enfrentamos a um sentido de vida que em
verdade não nos pertence, este já foi definido e nos é fabricado por uma existência inautêntica,
pois estamos predefinidos em nosso potencial emancipatório, colocados doutrinariamente como
projeto em relação às coisas úteis, assim lidamos com o consumo da vida como se fosse outra
mercadoria.
Estamos colocando outra vertente de análise que tenta mostrar, aprofundando nos
fundamentos da antropologia neoliberal, como a base governamental contemporânea utiliza
outros mecanismos de controle e regulação comportamental. A ordem das trajetórias sócias
históricas e dos sistemas de governo, a produção antropológica de imagens de homens, descritas
no primeiro capítulo da tese, se conjuga também junto as experiências e o sentido de vida que
hoje vale como critério de confirmação ou negação da trajetória vivida.
Ao aprofundar na problemática existencial, encontramos que a banalidade e a auto
exploração do cuidado de si, explicam em parte a dificuldade da formação da pergunta: Quem
sou eu? Em detrimento do conhecimento das coisas e de si mesmo, do homem como
possibilidade e devir, de sua relação histórica com o mundo e de sua memória como potencial de
pensamento. Em consequência com esta problemática se estabelece um enfoque educativo
sistematicamente irreflexivo, onde os conteúdos e práticas pedagógicas formais e informais são
interventores da conduta dos sujeitos, estão dirigidas a que não se questione as coisas, nem a
forma como nos encontramos implicados com elas.
A modelação desde uma antropologia neoliberal materializa um racionamento estratégico
e seletivo, contrário do que pensava Kant em sua pragmática não há levado o sujeito ao
“esclarecimento” mediante um processo de aquisição de cultura progressiva, pelo contrário, serve
até hoje de inspiração para a lógica das causas finais e do utilitarismo da vida, em sentido de uma

trajetória desprovida de negatividade. De tal forma que o projeto de educação atual é concebido
como um problema de gerência onde não é frequente revisar a ideia de formação e seus
propósitos.
Não é possível fazer uma reflexão sobre o que é a educação sem refletir sobre o
homem mesmo. Por isso, é preciso fazer um estudo filosófico antropológico.
Comecemos por pensar sobre nós mesmos e tentemos encontrar, na natureza do
homem, algo que possa contribuir ao núcleo fundamental onde se sustente o
processo da educação. Qual seria este núcleo pontual a partir de nossa própria
experiência existencial? (FREIRE, 2008, p.7-8)

Neste modelo geral da educação se insiste em uma ideia de sujeito em permanente
desenvolvimento, um ideal existencial de ser com fins em si mesmo. Com a consolidação do
projeto material da modernidade e racionalização da vida, nos planteia no plano da formação, do
ideal do homem como projeto histórico, uma uniformidade linear. Com o triunfo da razão
instrumental se fará ênfase, como projeto educativo, em um aspecto positivo do desenvolvimento
material da sociedade sob uma ordem econômica liberal, neste cenário a praticidade da vida, o
domínio do absolutismo, da coisificação como coloca Adorno, o sujeito se perde de si mesmo
como possibilidade de autorreflexão, em uma sorte de urgência gnosiológica assistimos a um
mundo administrado, colonização do mundo da vida por uma lógica simplificadora.
Se “debilita” o Ser como horizonte de possibilidade, ou melhor, se dilui sua capacidade
crítica com a impossibilidade de perguntar-se, de ficar em inquietude. O Ser ali, como problema
antropológico filosófico, parece ficar substituído por uma afirmação totalitária, calado como voz
pessoal, “a possibilidade do ser que é a pergunta”, tem todo seu “olhar” dirigido a fora de si
mesmo, de costas à própria experiência vital, apático com as trajetórias históricas de sua época.
(...) elaborar a pergunta pelo ser significa fazer que um ente –oque pergunta- se
torne transparente em seu ser. A aproximação desta pergunta, como modo de ser
de um ente, está, ele mesmo, determinado essencialmente por aquilo pelo que
ele se pergunta - por o ser. A este ente que somos em cada caso nós mesmos, e
que, entre outras coisas, tem essa possibilidade de ser que é o perguntar, o
designamos com o termo Dasein (HEIDEGGER, 2003, p.17).

Pensar no tempo que estamos vivendo e em sua consequência na modelação de uma ideia
e uma imagem de homem, desde uma postura reflexiva e crítica, é “iluminar” a problemática e
sua historicidade, sua relação com a pergunta pelo Ser, por si mesmo como algo constitutivo.
Corresponde com a tarefa a ser feita, dar-nos um sentido de existência consciente, assim a

categoria crítica de dasein, situa o problema do Ser como tarefa de uma nova filosofia, que não se
dirige ao sujeito transcendental (Kant) nem ao sujeito absoluto (Hegel). Esta perspectiva se
afasta de toda determinação naturalista, onde o homem não é o princípio por si mesmo, não está
como um ente em abstrato, ao contrário, o homem está colocado em relação com o mundo e
realizando-se (realizando seu Ser) através de sua existência-experiência, pelo qual ele deverá
refletir na constituição da sua própria pergunta, na elaboração de sua liberdade e na consciência
de si mesmo e de seu tempo.
A tarefa de construção de um sentido de vida em perspectiva crítica se dirige a assimilar o
temporal–espacial, o histórico e a experiência em sua relação constitutiva desde uma analítica
existencial, isto é, questionando o sentido e a essência que se faz constitutivo da imagem de
homem, do sujeito que se apresenta na contemporaneidade.
Temos dito que dês - naturalizando a ideia ou a essência do humano acessamos
criticamente ao conteúdo antropológico filosófico que modela práticas de formação, colocando a
educação como o modelo e a pedagogia como uma teoria afirmativa do campo. Estamos
posicionando um complexo problema pedagógico o qual faz parte dos novos referentes que
constituem um paradigma de formação atual que não se centra unicamente em ordenar fora do
sujeito, se dirige na própria experiência interior, na constituição do sentido de si mesmo. A
exposição da problemática existencial, frente a estes tempos que vivenciamos, ressalta a
“temporalidade”, o homem existe enquanto ser consciente e “jogado no mundo”, nesta reflexão e
por suas possibilidades de eleição é que se dar a resposta concreta à pergunta pelo sentido do seu
ser como vivência, como ocupação, como cuidado de si.
O existir é sempre existir fático. A existência está determinada essencialmente
pela facticidade. E a sua vez, o fático existir do daisein não só é, em geral, e de
um modo indiferente, um poder– estar– no– mundo em condição jogada se não
que já estar sempre absorto no mundo da ocupação (HAEIDEGER, 2003, p.
193).

Porém a possibilidade de uma analítica existencial não deve se confundir com a intenção
de abarcar o seu como uma totalidade, a postura da reflexão filosófica e antropológica aqui
colocada, não aponta um ser como um toda dado que nos é dado, pelo contrário, é uma expressão
concreta em relação com o mundo, diante a qual se reflete sua condição de historicidade

(temporariedade)62. A possibilidade de nos perguntar por nós mesmos, enquanto as formas de
relacionamento com o mundo, permite ao sujeito auto revisar sua experiência, compreendê-la
antes que pré-conceitual ou reduzi-la a sua utilidade funcional. Nesta altura do texto se faz
pertinente dizer por esta via estamos questionando o discurso da Gestão como forma alinhada de
produção de subjetividade.
2.2.1 Sujeito afirmativo na retórica do êxito
Nem bem aventurados como os eleitos, nem desesperados como os condenados, estão cheios de
uma alegria para sempre sem distinção (AGAMBEN, 1996, p.11)

O sujeito afirmativo é o sujeito da gestão o qual é promovido pela antropologia neoliberal.
No marco do projeto da sociedade contemporânea e seu modelo de educação, impera o discurso
da gestão e o rendimento característico da sociedade da pós-produção, se planteia
paradoxalmente uma produtividade auto criativa (LEMM, 2010). A educação empresarial e o
gerenciamento difundem por todos os meios a narrativa do êxito pessoal e individual, a auto
superação como a ordem fundamental constituinte da antropologia neoliberal, o que nos
apresenta como fundamento ontológico, como uma explicação e teleologia da existência
contemporânea, prescrição do sentido de vida que deveríamos incansavelmente identificar sem
questionar sua finalidade ou autenticidade. Essa dinâmica passou a Ser também um espaço
modelador, um mecanismo de autocontrole e pedagogização.
Colocando um exemplo: O discurso da educação ao longo da vida63 e o conhecimento
como “capital” fundamenta as bases das novas relações sociais no capitalismo pós-fordista,
modelando outra proposta de subjetivação que se define não só pelo que se há aprendido como
uma conquista pessoal, se não pela capacidade de ser um aprendiz contínuo e especializado, se
descentra o problema da educação como tarefa geral e se coloca como uma questão de formação
seletiva. Este é um ponto importante da transformação no plano pedagógico, onde vemos com
maior clareza, o desenvolvimento do processo antropológico associado com as trajetórias
governamentais contemporâneas, se faz quase insolúvel projeto social e educativo, marcando a
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Assim chama Heidegger a relação do Ser com o tempo, onde a interpretação do Ser assíduo posta tematicamente
em conexão com o fenômeno histórico do tempo.
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Essas expressões contem o cambio de paradigma antropológica pedagógica na contemporaneidade o qual se
dirige da instrução ao aprendizado (teaching, learning), se reafirma um processo inacabável, contínuo, uma
capacidade autônoma de aprender onde o sujeito se encontra com sua própria responsabilidade (NOGUERa, 2011).

diferença entre instrução e ensino no modelo de aprendizagem onde a responsabilidade
individual64 entra para substituir a lógica da obrigação. Faz-se importante comentar que a noção
de homem de valor (capítulo um) fica insuficiente frente a este nível de profundidade da
mudança.
O indivíduo cobra o papel principal e as instituições tradicionais de educação dão um
passo às organizações educativas flexíveis e eficientes que reestruturam suas maneiras de operar
sobre a vida das pessoas. A resposta afirmativa na retórica do êxito, planteia para a existência do
sujeito contemporâneo, para a definição de suas trajetórias e sentido de vida, um estar65só na
atividade supérflua do mundo, um estar sempre na perspectiva de um amanhã melhor, de um
futuro sem contradições nem renúncias. Nessa pedagogia do sucesso pessoal, como dispositivo
de formação, se fundamenta o atual processo educativo do sujeito contemporâneo.
Os alcances da mudança que estamos sinalizando nos colocam frente ao mundo da
insignificância, do imediato, onde o sentido de vida só emerge como praticidade ou consumo,
como utilidade da energia vital e emocional marcada pelo ritmo do transcorrer linear e não pelo
devir nas possibilidades da contradição e a implicância. Uma vida que se fundamenta em uma
existência sem vínculos perduráveis, sem contradições ou negatividades, sem consciência
reflexiva, sem peso e sem limites. Temos uma existência afastada da reflexão que não planteia a
pergunta existencial como ponto de referência e autoconsciência de si mesmo.
Lembramos que a pergunta ontológica pelo Ser em sua perspectiva antropológica
existencial passa pelo reconhecimento da sua particularidade, a qual nos remete necessariamente
na relação com o outro e à identificação do (ser com) como o nível mais complexo da
problematização e da historicidade do Ser. Hoje enfrentamos múltiplas disposições políticas que
procuram constituir o sentido das nossas vidas sem aparentes opressões, estratégias que operam
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O discurso da responsabilidade é bastante promovido nas organizações contemporâneas e desde este se
fundamenta o compromisso das pessoas. Entregando liberdade o modelo do controle acaba sendo mais efetivo em
término da energia e da regulação, pelo menos para a conquista dos propósitos funcionais, mas isto significa
grandes porções de estresse para a vida das pessoas.
65
Se nos manifesta um forte paradoxo entre os manuais e prescrições que convidam a viver uma vida com
iniciativas, vida ativa e uma vida em correspondência com o nível de ação consciente na interpretação de Arendt
(2005).

de maneira profunda na construção das narrativas de vida que se devem elaborar. O discurso
governamental toma um caráter psicológico e antropológico profundo na vida do sujeito.
A psicopolítica neoliberal encontra sempre formas mais refinadas de exploração.
Numerosos seminários e eventos de managment pessoal e inteligência
emocional, assim como jornadas de coaching empresarial e liderança prometem
uma otimização pessoal e o incremento da eficiência sem limites. Todos estão
controlados pela técnica de dominação neoliberal, cujo fim não só é explorar o
tempo de trabalho, mas também toda a pessoa, a atenção total incluindo a vida
mesma. Descobre ao homem e o converte em objeto de exploração (HAN, 2014,
p. 47).
A fórmula mágica da literatura de auto-ajuda norte americana é a cura. Designa
a otimização pessoal que há de eliminar terapeuticamente toda a debilidade
funcional, todo bloqueio mental. A permanente otimização pessoal, que coincide
totalmente com a otimização do sistema, é destrutiva. Conduz a um colapso
mental. A otimização pessoal se mostra como a auto exploração total (...). O eu
luta consigo mesmo como se fosse inimigo. As lideranças evangélicas atuam
hoje como managers e treinadores motivacionais, predicam o novo evangelho do
rendimento e a otimização sem limites. (HAN, 2014, p. 48-49).

O que resulta problemático das contradições nas quais o sujeito contemporâneo aparece
colocado no mundo é sua relação inquestionável para o mundo que lhe foi inventado como um
produto a seu alcance, em consequência como um consumo da sua própria vida, se estabelece
uma relação irreflexiva que não dá possibilidade de pensar por si mesmo, nem em outro possível,
um mundo cada vez mais limitado na experiência da alteridade, onde o princípio modelador da
doutrina antropológica neoliberal transforma a banalidade e a futilidade em valores morais e faz
do egoísmo uma virtude social que alimenta todas as nossas relações de competência.
“Seja autônomo”, “seja responsável”: no sucessivo, esses chamamentos são
ordens e terminam por afundar-nos no que os psicólogos chamaram um doublé
bind, uma forma de vínculo contraditório com as pessoas e as coisas. Ao mesmo
tempo, a individualização-emancipação se acompanha com a individualizaçãofragilização. Tudo se faz mais indeterminado e cada um deve organizar sua vida
de maneira mais precária e solitária. (FITOUSSI & ROSANVALLON, 2003, p.
39).

A função calmante da não crítica, o efeito analgésico da promessa de êxito “sempre é
possível com seu esforço” é fundamental na modelação das experiências subjetivas
contemporâneas, as quais consistem em negar a angustia que produz o ter que pensar-se, assumirse como um sujeito histórico. A auto intervenção positiva em todas as “cirurgias espirituais” que
nos oferecem dentro da proposta formativa da antropologia neoliberal e seu caráter

autocontraditório, sinaliza a forma como devem operar as pessoas e as organizações. A educação
neste sentido inicia desde os primeiros anos da escolaridade do sujeito a modelar esta atitude
como uma prática e discurso constante.
A concepção do “homem”66 da realidade humana como determinação, ajuda a legitimar
todas as práticas da exploração pública das emoções e sentimentos, expõem todos os mecanismos
sócio emocionais do controle que midiaticamente se difundem configurando o formato dos
realityshows, intervenções educativas do tipo inteligência emocional e dos afamados programas
de coaching no campo do desenvolvimento da cultura organizacional, também aplicados para a
regulação da instituição educativa. São as novas formas de governo que redefinem as trajetórias e
o sentido de vida destes tempos.
Constitui-se assim outra maneira de alienação onde o caráter do sujeito aparece regulado
por formas simuladas de prazer e realização, estados emocionais que não devem esgotar-se; a
vida mesma deverá reproduzir-se só em seu esplendor, em seu perfil mais vigoroso. Promessas de
eterna juventude fixam uma enganosa experiência de vida, regulada por um prazer impróprio que
se constitui no marco de referência existencial do sujeito da antropologia neoliberal. A
subjetividade recriada a partir das imagens do homem de sucesso, colocado no mundo acelerado
das cidades sem referentes, onde se é enquanto indivíduo que compete e se auto supera, ali não
cabe o espaço para uma cooperação espontânea, solidária, a qual marcou a ordem da interação
social nas sociedades tradicionais.
Esses processos de modelação servem de suporte ao discurso da gestão educativa, é uma
questão de mudanças nas lógicas do poder: “A técnica do poder neoliberal não é proibitória,
protetora ou repressiva, é prospectiva, permissiva e projetiva. O consumo não se reprime se
maximiza” (HAN, 2014, p. 61). Aqui os valores que se veem reflexos em boa medida na cultura
organizacional de corporações e diversas instituições, públicas e privadas, são especialmente as
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Lembremos que falamos de homem como categoria filosófica em relação com a tradição do dasein, não quer
dizer que existe um desconhecimento das particularidades sociológicas e políticas desta categoria, como também
as distinções de gênero. Temos optado por manter a categoria de homem em perspectiva crítica e com ela nos
referirmos incluindo a complexidade das realidades humanas e as diferenças nas relações de poder que hoje se
evidenciam como campo de luta.

instituições universitárias que hoje transformam seu papel social, mediante a forma de prestação
de serviço educativo de qualidade no patamar da universidade empresa.
2.3. Sujeito interino e itinerante: a incerteza instalada como experiência de formação.
Já não se vive verdadeiramente em um lugar determinado: um se sente cada vez mais interino de corpo e
alma. A incerteza se refere simultaneamente ao tempo e ao espaço: a crise do futuro é também uma crise do lugar.
(FITOUSSI & ROUSANVALLON, 2003, p. 41).

O interino da subjetividade se expressa na incerteza, no efêmero do laço social, esta
característica parece estar relacionada hoje com os problemas na definição da identidade
individual, coletiva e profissional. A mobilidade interna e externa, física e virtual do subjetivo se
manifesta como problema para o pensamento sociológico, antropológico e psicológico, em
consequência para o campo da educação. Assim, como já não se vive em um lugar determinado,
para muitos não se trabalha mais em um lugar determinado. A mobilidade caracteriza em boa
medida a nova condição de vida individual e profissional, no caso dos professores universitários
vemos como estes estão submetidos a ficar construindo sua identidade nos ritmos da incerteza.
Trata-se também de uma itinerância que envolve deslocamentos físicos e sócios
emocionais, que fazem que o vínculo, a pertença e o sentido de correspondência com uma
comunidade determinada sejam cada vez mais complexo de estabelecer e manter no tempo.
Contraditoriamente, essa mobilidade do liberalismo que em princípio permite uma
autodeterminação, uma liberdade colocada como fundamento pela antropologia liberal traz
consigo essas contradições na integração social e o desenvolvimento autêntico da subjetividade.
Isto não é um fato que acontece só no contexto das sociedades europeias de capitalismo avançado
–lá aparece evidente pela produção teórica conceitual- porém já faz várias décadas que
começamos também a vivenciar essas experiências no contexto urbano latino-americano, o qual
se considera ainda mais complexo pelas problemáticas derivadas da desigualdade econômica, a
violência e a marginalização de grandes partes da sociedade. Nas periferias de cidades como Rio
de Janeiro, Medellín, São Paulo, Bogotá, se conjugam de forma radical todos os tipos de
violências materiais e simbólicas, incertezas e formas de desfiliação social e cultural (CASTEL,
2005).

Neste marco sócio antropológico que o paradigma da gestão há emergido, avaliando as
relações laborais e os processos formativo-educativos em variados contextos formais e informais,
modelando-nos a subjetividade na ideia de que todos podemos ser empresários de nós mesmos,
“consultores” independentes, auto aprendizes que entramos e saímos das organizações sem
implicar-nos negativamente com elas. Tudo se traduz em aprendizagem positiva e permanente.
Uma cultura afiançada fortemente no desenvolvimento profissional dos docentes universitários,
para o caso em particular da Colômbia as políticas públicas em educação superior orientam a um
perfil de qualidade na prestação de serviços. É neste panorama que a retórica do êxito, pacífica a
crítica do sujeito em suas possíveis dúvidas e contradições, em seu auto-questionamento, o que
traz como consequência uma inautenticidade no término existencial, onde o Ser passa a estar
definido desde fora pelo o que é dito que deve ser feito (dasman)67, determinados pelo modelo de
uma vida já desenhada em seus fins e meios, pela prescrição do sentido de vida que hoje vem em
forma de violentas campanhas ideológicas representadas em: propagandas e modelos
promocionais de estilos de vida saudáveis e imperecíveis, imagens triunfais que definem os
sujeitos “imortais” física e psiquicamente. Neste estado de coisas também a identidade
profissional do docente universitário se vê envolvida; a competência permanente, a produtividade
do trabalho e o chamado para uma maior formação fazem de sua carreira uma cansativa
trajetória.
É por esta via da não implicação histórica, da não co-responsabilidade com os aspectos
mais trágicos de nossa sociedade, que o sujeito consagra sua vida afastar de si a negatividade,
afasta-la de sua consciência e seus planos de vida, assumindo para si uma existência “leve”, fácil
de preencher, a qual é suficiente com o Ser bem gestada e administrada. Nada deve ficar-nos fora
do domínio, o emocional se manifesta como um complexo território de autocontrole e punição o
qual se alimenta com a própria energia psíquica da pessoa. Esgotamento.
Dentro do contexto do nosso trabalho, este panorama se soma como argumento da
complexa dimensão que conecta o projeto educativo e formativo contemporâneo, com essas
novas lógicas de controle que estamos descrevendo. De tal forma que o discurso da gestão
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Esta é outra importante categoria de trabalho em Heidegger (Ser e Tempo) que se define como um estado
problemático do Ser ali (dasein), se refere a um estado de inautenticidade, à impossibilidade de gerar-nos
perguntas sobre nosso Ser e sua relação com a história e o tempo no qual se vive.

educativa em contexto universitário, está sendo remodelado nessas direções, porém com formas
mais sutis, refundando o problema do governo e da direção, fazendo aparecer o conceito de
sujeito proativo, autônomo e “feliz” (empresário de si mesmo) e tornando as instituições
educativas em organizações “eficientes”, gestáveis as quais precisam ser projetadas nessa
direção. É uma falsa ideia de que a dimensão subjetiva prima livremente dentro do novo modelo,
pois na verdade o que tentam estes discursos e práticas é objetivar e governar dentro da própria
dimensão subjetiva.
No mundo essencialmente dominado pela razão instrumental e pelas categorias
econômicas, o mais comum é que os homens e mulheres que povoam as
organizações sejam considerados antes de tudo como recursos, isto é, como
quantidades materiais cujo rendimento deve ser igualmente satisfatório (...).
Assim, associadas ao universo das coisas, as pessoas empregadas nas
organizações se convertem pouco a pouco em objetos. Em certos casos, só
algum acontecimento extraordinário vem lembrar ocasionalmente sua
humanidade. (CHANLAT, 1994, p. 323).

É desta maneira que se colocam novas lógicas de governo que se fundamentam no valor
útil do que há sido chamado “capital humano”; o importante é compreender que o sujeito se
comprometa com este ideal desde sua própria vontade, já não se trata de uma coesão ou estimulo
que vem simplesmente de fora:
Pois este tipo de governo já nada tem a ver com a reprodução “biológica” da
espécie através do disciplinamento dos corpos e a administração estatal das
variáveis como o nascimento, a morte, a enfermidade, etc., mas com a gestão de
“capital humano” mediante a criação de um milieu (governo a distância) no qual
são os próprios sujeitos quem se comportam como “empresários de si mesmo”
(CASTRO, 2011, p. 10).

Dito isto, a Educação Superior e particularmente sua transformação antropológica
pedagógica, se vem fundamentando neste paradigma, onde subjetividade e comportamento
promovem a não reflexibilidade, “inautenticidade”, impossibilidade crítica e auto emancipação.
Os currículos e o projeto político pedagógico não promovem a implicação com a vida do Outro,
nem com os problemas coletivos. Colocando um caso que no concentra nestes fundamentos,
encontramos a reforma educativa no contexto latino-americano aplicada na década de noventa
(KRAWCZYK, N; VIEIRA, V, 2010), um exemplo macro, com suas contradições, do modelo
econômico e político imperante o qual vem sendo aplicado até hoje. Esta orientação para a
gestão se fundamenta na renovação do projeto formativo do cidadão “livre” e competitivo;

também podemos ver com clareza transformações no nível da organização educativa68 e suas
políticas da direção às quais expressões as tensões que temos colocado nesta análise.
As recomendações internacionais orientavam à reconfiguração da relação entre o
Estado e a Sociedade por meio de políticas de descentralização na gestão da
educação e da incorporação da lógica da gestão privada na gestão pública. Tais
recomendações pretendiam voltar a política educativa compatível com as
medidas da minimização das responsabilidades dos estados nacionais e dos
recursos públicos aplicados nas áreas sociais. Nesta perspectiva a organização e
gestão do sistema educativo e da escola foram dimensões privilegiadas das
reformas do setor na América Latina durante a década de 1990.
Porém, é importante destacar que o consenso construído a respeito da reforma
educativa nos diferentes países foi consequência da fetichização da necessidade
do conhecimento instrumental para a inserção competitiva dos países latinoamericanos no mercado mundial. Assim, a reforma do estado –vetor das
transformações educativas- foi apresentada na sociedade como uma estratégia
necessária para racionalizar as intervenções e a gestão pública e não como a
finalidade última do projeto de desenvolvimento neoliberal. (KRAWCZYK,
2010, p.1).

Em síntese, voltando ao foco da análise, o problema antropológico da formação, nas
políticas educativas foi orientado a tratar de executar uma modelação da sociedade e da cultura a
partir do desenvolvimento da incerteza, em determinação e renovação, para a qual a afirmação do
sujeito em um sistema exitoso e auto- promotor, aparecem como a única resposta. A universidade
e sua forma de gestão em seu sentido geral posicionaram-se como um espaço formativocompetitivo para levar “a cabo” este processo de reestruturação social e política da nossa
sociedade.
A incerteza já não é simplesmente um modo de vida deliberadamente escolhido
por círculos restringidos, escritores ou dandys, como na época que se
identificava com a vida boêmia. No sucessivo, ao mesmo tempo em que se
universaliza a referência a si mesmo, se impõem em todos os domínios da
experiência cotidiana, no escritório, na escola, na família. Porém não se trata de
acusar alguém, “dobrar” sobre a vida cotidiana como de constatar um processo
antropológico de alcance muito mais amplo. Nesta perspectiva pode tentar
compreender-se o novo sentimento de insegurança que se expressa nas nossas
sociedades. (FITOUSSI & ROSANVALLON, 2003, p. 46).
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Devemos ter em conta que foi de maneira recente, pelo menos no contexto latino-americano, que se começou a
falar de organizações educativas, no contexto desta nova prática discursiva se interiorizou na universidade toda a
lógica do accountability e os sistemas da gestão da qualidade.

O sujeito interino é aquele que não pode constituir sua identidade como uma propriedade
a partir da sua reflexão, luta todo o tempo com essas contradições, mas com poucos recursos e
ferramentas, deve acostumar-se com essa lógica de renovação permanente que material e
simbolicamente em qualquer momento pode levá-lo a mudar de “lugar”. A experiência do sentido
de vida nesta direção se torna fragmentada, obrigando à pessoa só a recolher os melhores
fragmentos de si e apresentá-los como grandes conquistas, na lógica de evitar a negatividade
como espaço de reflexão, como experiência estética, como pergunta existencial. No contexto da
educação superior, caso especial desta pesquisa, a questão existencial de identidade se expressa
na experiência subjetiva do docente universitário; os efeitos da gestão educativa na organização
da educação superior se fazem também evidentes na vida cotidiana dos professores e as formas
como eles constituem sua identidade profissional, lidando com a necessidade de avaliação
permanente e variadas formas de precarização.
Em oposição, uma perspectiva crítica nos sinaliza que o sujeito não é sentido em si
mesmo, mas sim em sua temporalidade e historicidade, em sua relação com outros. Foucault
também sinalizou a necessidade de uma “morte” do sujeito como problema individual, como
narrativa preestabelecida. Mostra-se com isto, que o homem não é uma realidade universal, mas
sim uma possibilidade, uma expressão. Pensar o sujeito em relação com o mundo é uma questão
que nos abre em direção a uma consciência de que têm coisas lá fora e para elas o homem é
“ejetado” fazendo assim suas possibilidades. São os projetos do homem os que dão um sentido
histórico à experiência de seu tempo.
2.4. Identidade, sentido de vida e auto emancipação
Em contraste ao predeterminado, a pergunta como sentido de vida se constitui como uma
ação crítica em seu fundamento “desmantelar” o estabelecido. O questionamento do dado nos
propõem como auto- emancipação, uma possibilidade de questionar os roteiros apresentados para
viver nossa vida. Por que sou isso e não outra coisa? A auto- emancipação então inicia com o reestabelecimento da pergunta ali sua importância para uma possível antropologia pedagógica que
necessariamente
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O problema da emancipação como assunto que inicia com questionar nossa existência, se
complementa a nosso modo de ver, na tradição crítica do pensador judeu-alemão Walter
Benjamin, o qual também se pergunta, em outra perspectiva, pelas condições temporais de nossa
existência e de seu caráter eminentemente histórico e político.
O citado pensador de Frankfurt, em sua crítica histórica descreve o progresso moderno
como “reprodução técnica” e propõe a maneira de metáfora a imagem O anjo da história69 como
metáfora de análise; desde ali a história aparece como um conflito e contradição, que nos chama a
uma compreensão necessária do histórico como irregularidade, como “luta”, que não se
desenvolver como uma construção estável feita de grandezas muito menos linear, onde o homem
e seu lugar no mundo não estão constituídos pelo tempo homogêneo, vazio de contradições, mas
por um tempo incerto, um tempo conjuntural, um tempo-agora. É o tempo do perigo, um tempo
em concreto e irregular dos homens. Em síntese um tempo que não existe a margem do conflito
político e suas contradições. A condição humana nessas condições nos devolve e restitui a
pergunta pelo existente, o qual não emerge por uma constância homogênea do tempo afirmativo,
nem por uma história linear de superação sem ruptura. O paradoxo da existência se constitui
assim como uma tarefa necessária de interrogação de nós para nós mesmos.
O filósofo identifica na imagem do anjo ao homem moderno, quem ao perder o contato
com o seu passado, sua ancestralidade, é incapaz de encontrar sue lugar na história e em seu
tempo, por tanto se instala em seu presente de maneira passiva sem conseguir assumir o tempo do
perigo, o “tempo da ruptura” como é denominado por Dussel (1995). É esta forma de relação
crítica, de implicação com a história que nos permite construir a pergunta por nosso sentido de
vida desde um caráter de análise existencial70, o Ser ali é ser “jogado” que não se abstrai das
condições do tempo e o espaço que lhe há tocado viver.
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Disse Benjamin em sua Tese sobre a filosofia da história (1942) “Tem um quadro de Klee que se chama
‘AngelusNovus’, nele se mostra a um anjo que parece a ponto de afastar-se de algo que lhe tem paralisado. Seus
olhos miram fixamente, têm a boca aberta e as asas estendidas; assim é como imaginámos o anjo da história. Seu
rosto está dirigido para o passado. Onde nós percebemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única
que amontoa ruína sobre ruína e a joga aos seus pés. Bem o gostaria de deter-se, acordar aos mortos e recompor o
despedaçado, mas desde o paraíso sopra um furacão irremediavelmente para o futuro, ao qual dá as costas, enquanto
os escombros se elevam ante ele até o céu. Esse furacão é o que nós chamamos progresso”.
70
A análise existencial (Daseinsanalyse) ou fenomenologia existencial constituiu toda uma escola que tem referência
na filosofia de Husserl e Heidegger. Movimento que foi definido como de caráter antropofenomenológico com muito

Em primeiro lugar, sou uma abertura ao mundo como tal e a isto nós chamamos
“compreensão fundamental”. Fundamental, em sentido que é uma compreensão
que abre a que em filosofia chamamos “fundamento”. Fundamento é uma
palavra castelhana que indica o que os gregos chamavam eínai(ser) ou physis,
palavra que depois será traduzida por “natureza”. A totalidade do mundo é o
ponto de partida; é a experiência primeira; a que está fundando toda a
experiência posterior. Por exemplo: se falo “sol”, é compreendido o que é o sol.
Mas não pensem que o sol, nomeado por um grego, um inca ou um hindu
significa “o mesmo” que para mim. Eu estou vivendo no século XX na América
Latina. Para um grego, o sol era um astro que fixado na segunda esfera dava
voltas em torno da terra, “desde sempre”, movido por almas; além disso, era
divino. O sol era um momento sagrado, eterno e incorruptível do cosmos, de tal
maneira que o homem se inclinava quase com respeitoso pavor ante o sol.
Da mesma maneira que o podia fazer um inca, por exemplo. Enquanto que eu
digo: “O sol consome oitocentas mil toneladas de hidrogênio por segundo”, se
trata de algo muito diferente, porque o fundamento do mundo dos gregos (o
sentido do ser, dizemos os filósofos) é radicalmente distinto ao sentido que tem
para mim. Desta maneira, o sol e tudo na cultura tem certo sentido que se
fundamenta no ser; uma certa relação ao fundamento originário desde o que se
descobre o sentido de todos os entes que habitam o mundo. (DUSSEL, 1995, p.
39).

Esta compreensão reflexiva da história e o lugar do sujeito como efeito da complexa
experiência humana moderna é o que permite desde um ponto de vista crítico a permanente
inquietação pelo Ser e a necessidade de formular-nos sua pergunta. Assim, o tempo da
interrogação proposto pela análise do dasein, voltando à antropologia filosófica, não é um tempo
afirmativo da razão instrumental, não é precisamente o tempo progresso, é o tempo da ruptura e a
mudança onde a existência se nega a instalar-se nessas reduções.A pergunta como emancipação
nos devolve a necessária negatividade (questionamento) para reconstruir de novo nosso sentido
de vida, a tensão vital do “risco” que produz a negação do dado, do estabelecido, nos conduz a
reconhecer o limite das coisas que é também o reconhecimento da implicação na possibilidade de
devir outra coisa, de construir outra história.
Precisamente a negatividade mantém a vida em vida. A dor é constituinte da
experiência uma vida que consistisse unicamente em emoções positivas ou
vivencias ótimas não seria humana. A alma humana deve sua profunda tensão
precisamente à negatividade. (HAN, 2014, p. 49).

interesse para a psiquiatria, em especial Medard Boss (1903-1990). A análise existencial se fundamenta em
recuperar o sentido da existência do ser humano desde sua experiência pessoal e com uma orientação ontológicoantropológica.

Desta forma a compreensão do ser é essencialmente uma tarefa auto emancipadora, que
nos situa no mundo dos conflitos, na abordagem analítica da história, no problema do tempo
como variável constitutiva, pelo qual se faz necessária a desnaturalização das narrativas e relatos
fundamentais de uma teoria de homem universal, reconhecendo seu caráter ideológico e
dominador. Uma reflexão crítica do nosso sentido de vida nos coloca em capacidade de saber que
as coisas mudam e acabam nossa vida é finita, a sociedade conflituosa e a nossa história é uma
mescla de grandiosidade e barbárie; mas a negatividade nos reabilita para continuar vivendo,
reconstruir, começar de novo. Pelo contrario, a vida inautêntica nos faz viver uma vida sem
mistérios, uma vida privada do direito a dúvida, uma vida que já foi vivida sob o poderio dos
outros que eliminam a possibilidade da auto emancipação.
A avidez de novidades como tirania emocional da contemporaneidade, se nos impõem
como prática social e explica muitas das nossas frustrações e ansiedades; a novidade como
repetição do fútil promove uma vida movimentada na qual é difícil prestar atenção, sem
conseguir aprofundar em nada, o que coloca ao sujeito em um estado permanente de “à deriva”,
alienado pelo tempo presente, em uma ordem arquitetada para anular sua consciência crítica. Esta
experiência histórica que constitui o sujeito e a cultura contemporânea representa um profundo
cambio governamental, pois como já foi colocado, é o poder neoliberal que reconfigura a
experiência existencial, de controle e produção de sujeitos. O papel da educação neste sentido é
importante, pois as propostas formativas que hoje se impõem para o projeto educativo
universitário nos mostram o perfil de sujeito que é desejado. De tal forma que os atores do campo
educativo, professores, estudantes e diretores, evidenciam com as trajetórias de suas próprias
vidas um jogo de tensões e paradoxos que temos colocado até aqui.
A modelação do sentido de vida se dá pelo viés do sentimento de bem-estar, valor que é
colocado como paradigma da sociedade do consumo. O sujeito se encontra sem o poder para
tomar distância e questionar as experiências comuns, as respostas comuns, não consegue articular
em suas trajetórias de formação (bildung) a pergunta por o que ele é, questionando seu querer e
seu desejo, morando e atuando só no espaço do que “se diz e se faz” já prefigurado pelas imagens
hegemônicas de homem. Desta forma vivemos hoje mais perto da ideia de inautenticidade que
planteia o filósofo (dasman), um estado alienado do Ser e da consciência onde se opera de forma

irreflexiva desde uma pura opinião geral; vivemos uma vida predeterminada, sem maiores
implicações histórica e afastada do juízo crítico, individual e coletivo, negando-nos a
possibilidade de uma plena apropriação crítica do passado, assim passamos a ser parte de um a
mais na massa, o Ser ali –dasein- é resumido, sintetizado a uma unidade sem maiores atributos
diferencial e servil a uma estética instrumental.
Porém todo este questionamento também tem um efeito governamental da experiência
existencial, aqui um ponto especial de nossa pesquisa. Reconhecemos como nos diz Sartre que
com a teoria filosófica de Heidegger a pergunta filosófica pelo ser não fica esgotada também não
funciona como uma prescrição metodológica ou filosofia para libertar desde fora: “A teoria de
Heidegger nos oferece melhor a indicação da solução por encontrar, que a solução
mesma”(Sartre, 2004, p. 158), agregamos que o valor e a importância da pergunta tem sentido
como parte da tarefa de uma analítica existencial.
Nossa intenção de acompanhar a discussão antropológica pedagógica desde uma filosofia
crítica e analítica da existência, tem sentido e importância enquanto resgata uma abordagem de
historicidade e da configuração da imagem de homem dentro da antropologia neoliberal. Na
medida em que ao reconfigurar-se os regimes do Ser, como assinala Castro, ao reduzir-se a
consciência individual em um anonimato coletivo, ao reduzir-se o ser a uma “unidade” nos
processos de mercantilização e industrialização do capitalismo de massas, metamorfoses da
questão social (Castel, 2005) e depois reconfigurando-se os vínculos sociais no pós fordismo,
tem um panorama geral dos processos chaves para compreender como é configurado o plano
existencial do sujeito em relação e benefício do sistema econômico.
2.4.1 Identidade profissional do sujeito contemporâneo
A formação da identidade profissional também é um espaço de modelação antropológica
que na contemporaneidade se faz importante na ressignificação da cultura organizativa das
instituições. O sujeito profissional passa a acolher as novas diretrizes de autonomia e
autocontrole, propostas pela doutrina neoliberal. Assim, a experiência existencial em torno da
formação da identidade profissional, é uma experiência que meche diretamente com o sentido de
vida que as pessoas constroem em seus espaços de trabalho; a formação da identidade

profissional se constitui em um espaço efetivo de poder e controle, refletir sobre sua trajetória de
formação implicaria em uma conduta crítica e de resistência.
Re-estabelecer a pergunta é enfrentar a ordem genealógica hegemônica desde uma
antropologia existencial desses tempos. A impossibilidade de gerar-nos perguntas pelo Ser, no
contexto histórico que estamos sinalizando, se manifesta como uma despersonalização da
experiência vital contemporânea que reflete em uma vida sem horizontes de possibilidades.
Governados desta forma fazemos de nós um espaço onde não é permitido pensar no impensável,
onde não cabe perguntar-se o porquê das coisas e o para que de nossas decisões e ações.
No campo educativo, mais especificamente da Educação Superior universitária,
identificamos o professor como um sujeito sobre o qual se fazem esses processos de modelação,
ele tem que refazer, reconstruir, sua experiência pessoal alinhando-se com as orientações que o
modelo geral dá para a formação da identidade profissional. A identidade profissional do docente
universitário se constitui como um espaço de ressignificação do seu sentido de vida, isto porque
se regula direta ou indiretamente a sua subjetividade, a identidade profissional dos professores no
contexto educativo universitário, se coloca como espaço de modelação antropológica pedagógica
que entra em relação com o projeto educativo geral proposto desde a gestão educativa como
paradigma de ordem e controle.
A precarização e a falta de vínculo estável adquirem novas dimensões que mechem com
os espaços mais íntimos do sujeito, os paradoxos da própria trajetória formativa nos deixam sem
perguntas e muitas vezes sem o sustento emocional para resistir; se evita por este viés de
modelação antropológica existencial, assumir a tarefa de um trabalho consciente sobre si mesmo,
sobre a própria experiência histórica que nos configura como homens ou mulheres. Estamos
impedidos para um exercício de autocrítica e de reconhecimento do caráter liminar71 da
experiência de subjetividade, nossa implicação ciente com o caráter “catastrófico” que também
nos define como indivíduos e sociedade, se encontram afastadas de nós, em compensação, esse
espaço é preenchido com a reprodução de um estado de coisas que não devem mudar.
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das coisas que envolvem o processo da formação do sujeito.

A negação de uma analítica existencial constitui outra maneira de alienação do sujeito,
onde o devir humano aparece regulado por formas de simples prazer, um prazer pré-fabricado,
reflexo nas práticas supérfluas de autoafirmação, uma falsa consciência regulada por um prazer
impróprio, o qual se constitui no fundamento da ação do sujeito e das práticas sociais que
visibilizam a imagem de homem de êxito individual na direção das experiências prazerosas a
todo custo. É com isso que cabe perguntar-nos, é frente a isso que a pergunta se constitui como
um meio para a auto-emancipação do sujeito e suas possibilidades de resistência.
Se as imagens que configuram o ideal de sujeito contemporâneo estão codificadas pelo
princípio de prazer individual, um bem “imperecível”, essas imagens podem ser compradas em
vez de construídas, se já não se trata da inserção do sujeito e da realização de sua experiência
vital em uma comunidade ou classe social, a pertença e correspondência não entra a definir seu
sentido de existência, então a pergunta existencial não tem oportunidades para criticamente
reconhecer o potencial do sujeito o que seria um levantamento emancipatório enquanto
preocupação pedagógica e filosófica.
No contexto da organização educativa universitária, em última nosso foco de pesquisa,
vem passando também por mudanças deste tipo. As subjetividades que lhe habitam, estão se
redefinindo em suas identidades como efeito da nova concepção antropológica que propõem o
neoliberalismo e particularmente o discurso da gestão educativa como uma pauta para refundar as
práticas pedagógicas dos professores e diretores. A questão que neste capítulo se aborda, a
experiência existencial e a formação da identidade, nos levam a pensar nos novos lugares e
experiências que professores e professoras estão vivenciando no marco das transformações ao
modelo educativo universitário no contexto latino-americano.
A precarização flexibilização laboral sofrida pela categoria, também mechem com a
sensação e o sentido de pertença a uma profissão; o professor além de se posicionar como um
profissional competente, no marco do paradigma da universidade de qualidade e da pesquisa
voltada para o desenvolvimento econômico, tem que se preocupar por melhorar
permanentemente seu currículo, em razão das lógicas da avaliação e a qualidade. Este
direcionamento parte do fundamento de homem que durante este trabalho temos estado
questionando, onde o sentido antropológico é confinado só a uma idéia utilitária da ação humana.

Então a elaboração do sentido de vida no caso específico dos professores universitários, é um
exemplo de como as modelações que temos colocado operam na articulação da subjetividade, no
caso da organização educativa contemporânea.
O problema que temos colocado neste capítulo especialmente sinaliza o projeto de
formação e educação atual e como neste se perdem os referentes críticos de um projeto educativo.
A capacidade de compreender como se há articulado a experiência histórica em nós desde uma
existência que deveria fazer-nos pertencentes a um contexto com suas contradições, portanto
responsáveis e comprometidos com isso. O problema da crise de identidade e sua complexidade,
nos platéia na imagem de um sujeito ao qual se dificulta a pertença do seu Ser, que não encontra
em sua experiência vital e trajetórias de formação a compreensão do seu presente e de suas
possibilidades.
2.4.2 Perguntar-nos como atitude de uma pedagogia crítica
Neste apartado alertamos ao leitor das possíveis tensões que possam gerar-se ao trazer
para debate tradições filosóficas que talvez possam distanciar-se, não alinhamos nossa postura
reflexiva a um enfoque teórico conceitual único, consideramos, porém que, ao ser este um caráter
exploratório, não nos impedem ou limita para continuar com nossas indagações a respeito da
relação entre formação, gestão e governamentalidade no panorama da educação superior do
nosso contexto. Reconhecendo esta particularidade apresentamos em síntese o ponto que poderia
resumir nossa proposta nesse capítulo: a capacidade de perguntar-nos como fundamento da
crítica pedagógica, constitui uma atitude formativa muito importante para qualquer aprendizagem
crítica-reflexiva, a capacidade de formularmos pergunta nos introduz no caminho da
compreensão além do dado como resposta, desenvolvendo um modo de Ser como aquele que está
em permanente questionamento de si mesmo, portanto que só pode, de maneira momentânea,
ficar plenamente consciente de si, se estar em relação com o reconhecimento do Outro. Este
último ponto é o que diferencia o estilo da pergunta “negativa”, que desconstrói, da pergunta que
não se esgota na afirmação da resposta e a satisfação do modelo imperante.
Nos processos de educação a relação com o próximo não deveria ser de oposição, mas sim
de interdependência, de relação; a função da pergunta crítica como orientação pedagógica não

nos distancia dos objetivos de compreender e compreender-nos, já que procura por diversas vias a
implicação e elaboração de sentido para o sujeito. Chamemos assim que: uma pedagogia
negativa está relacionada filosoficamente com uma dialética negativa (Adorno, 1975) que se nos
planteia como questionamento ao modo clássico de pensar a cultura e o processo educativo, “Sim
a dialética negativa exige a reflexão do pensamento sobre si mesmo, isto implica palpavelmente
que, para ser verdadeiro, tem, pelo menos hoje, que pensar também contra si mesmo” (Adorno, p.
223)72. Nesta direção o que temos chamado de analítica existencial, em nossa tentativa, fica como
outra dimensão complementar ao problema governamental em educação e como parte de uma
possível abordagem pedagógica crítica que se pergunta pelo sentido das coisas e da forma como
são encaradas pelo homem.
A pergunta pelo sentido da vida em um contexto de governamentalidade neoliberal nos
coloca como desafio a análise do tempo e da história como horizonte possível o qual se encontra
vinculado à construção da experiência humana. Assim, nosso Ser é realmente o processo de
chegar a ser, reiterando nessa ideia, recusamos todo tipo de abordagem que fixa uma essência
pura como única resposta satisfatória para resumir a variabilidade e diversidade humana. Uma
pedagogia negativa como proposta crítica, não sinaliza o caminho das certezas, não acredita na
educação que parte de um conhecimento que se tem e se “passa”, se consigna,diria Freire, não
procura respostas universais como pontos de referência de uma atividade intelectual e política
imparcial. A pedagogia que chamamos negativa, seguindo a tradição das pedagogias críticas,
deverá ficar permanentemente alimentada pelo risco e a aventura do pensamento e não reduzida a
uma “mesma via”, como se a tarefa educativa se tratasse só da avaliação científica das
experiências humanas que merecem ser tratadas e transmitidas para definir um sujeito do
conhecimento.
Em cambio, desde nossa perspectiva se explora o caminho da pergunta como negação do
estabelecido, do naturalizado e inquestionável, se reivindica as suspeitas como uma revitalização
do pensamento crítico, onde a dúvida (FLUSSER, 2011) tem um papel provocador e aparece
como condição necessária da pergunta, de um pensamento crítico que nos coloca em uma relação
diferente com nós mesmos e com as coisas que nos rodeiam. Uma postura reflexiva frente os
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sujeitos do saber e os seus discursos contemplam seriamente uma prática pedagógica “negativa”
que inicia então pela negação da pedagogia e da educação como formação instrumental que
orienta o sentido de vida dos outros.
A dúvida é um estado do espírito polivalente. Pode significar o fim de uma fé,
ou pode significar o começo de outra. Pode ainda ser levado ao extremo,
instituir-se como “ceticismo”, isto é, como uma espécie de fé invertida. Na dose
moderada estimula o pensamento, mas na dose excessiva paralisa toda atividade
mental. A dúvida como exercício intelectual proporciona um dos poucos
prazeres puros, mas com experiência moral ela é uma tortura. A dúvida, aliada à
curiosidade, é o avesso da pesquisa, por tanto de todo conhecimento sistemático
– mas em estado destilado mata toda a curiosidade e é o fim de todo o
conhecimento. (FLUSSER, 2011).

Na citação anterior fica mais evidente a forma de proceder do pensamento desde uma
dialética negativa, a qual funciona como potência do pensamento, nos ativa o mecanismo da
suspeita e nos enfrenta ao impensável, mas também ao que há sido negada pelas relações de
poder-saber, esta atitude filosófica traduzida em postura pedagógica nos propõe a conquista do
saber como emancipação do sujeito, de uma identidade com se constrói com o outro, que não
parte nunca do zero. Em consequência, é uma pedagogia que parte da única “certeza” da crítica
histórica, que em procura de certezas, começa por destruir as “certezas” apresentadas como
dogmas. De tal forma que o “negativo” como reflexão e prática pedagógica permitem instalar no
sujeito um gesto libertário.
O autoritarismo que quebra nossas experiências educativas inibe, quando não
reprime, a capacidade para perguntar. A natureza desafiante da pergunta tende a
ser considerada, na atmosfera autoritária, como provocação da autoridade. E
assim mesmo, quando isso não sucede explicitamente, a experiência termina por
sugerir que perguntar não é uma posição sempre cômoda. (FREIRE, 1985, p.7).

Nesta perspectiva e voltando para o nosso foco de análise a formação do sentido de vida e
a narrativa possível para o sujeito, se constitui em um espaço de auto-entendimento, na medida
em que o sujeito da narração se fortalece através do reconhecimento de suas trajetórias de
formação. Uma abordagem crítica, na orientação da pedagogia negativa nos coloca em frente à
tarefa de desfazer a identidade pessoal e profissional como espaços de dominação e controle. No
campo da educação superior especialmente da categoria docente, repensar a identidade
profissional nessa direção nos oferece uma possibilidade de apropriação das experiências e os

saberes alternativos que muitas vezes ficam fora da orientação formal do discurso que hoje
ordena e dirige as instituições de educação.
A gestão educativa como narrativa geral desde a qual hoje se dá forma aos sujeitos e a
cultura escolar na educação superior, se coloca como macro relato que pretende pré-modelar as
experiências formativas das pessoas no contexto educativo, no caso de professores e professoras
a imposição de uma lógica competitiva e de auto- avaliação permanente, também descrevem
efeitos profundos na constituição dos sentidos existenciais que eles encontram no exercício
cotidiano de sua profissão. Assim, nesta abordagem crítica do projeto antropológico neoliberal, as
revisões das trajetórias formativas de professores e professoras, constituem uma possibilidade de
compreensão dos efeitos que o processo de modelação descrito aqui, tem sobre a vida dos
docentes universitários. Este aspecto marca um ponto diferencial neste trabalho, já que como foi
anunciado antes o problema governamental em relação com a pergunta pelo Ser e o sentido de
vida, adquire um lugar diferencial para estabelecer outro ponto de vista da problemática colocada
nesta tese.
Então a pedagogia negativa como possível forma de abordagem das questões colocadas,
não propõe ir de contra a necessidade de uma melhor educação, porém se trata de começar
perguntando por: Qual educação? De tal maneira que se coloca de outra forma a educação em seu
potencial de mudança e emancipação dos sujeitos. A relação crítica com o saber, com a
experiência de construção do conhecimento, com o mundo como um acontecimento é o
reservatório de energias de uma atitude libertadora. O potencial de emancipação é precisamente
aquele que reside na crítica e na negação do estabelecido, nos permite por um lado desnaturalizar
conceitos e práticas sendo capazes de ver nestes um “mundo administrado” desde todas as suas
contradições ideológicas. Uma perspectiva de pedagogia negativa levada ao exame da própria
vida individual e coletiva ativa a pergunta existencial dentro do processo educativo, revisando as
narrativas fundamentais modeladoras da nossa subjetividade, na medida em que coloca a
formação em discussão, ponderando aqueles princípios que se apresentam como verdades
inquestionáveis, processo no qual o sujeito também se auto- interroga e desde ali consegue
aproximar-se criticamente a sua própria formação.

Deixando um exemplo que serve de conexão com o que vem neste texto, a compreensão
do problema da identidade, da formação, da subjetividade e o sentido de vida, constituem outra
possibilidade para uma analítica existencial que nos abrem ao panorama do entendimento do
problema da gestão educativa como discurso governamental. No contexto universitário latinoamericano a identidade profissional do professor, no caso particular, também entra como um
assunto fundamental para repensar o trabalho docente em relação às novas formas da
administração e do governo. Identidade individual e identidade profissional, também fazem parte
das questões contemporâneas sobre educação e cultura, fazendo leitura delas encontramos formas
de regulação das práticas formativas e auto-formativas, dirigidas desde a lógica do modelo
antropológico posto em questão, a qual nos remete a uma necessária revisão do projeto político
pedagógico que vem se instaurando neste contexto histórico. Com a educação superior e desde o
modelo atual imperante da Gestão (empresarial), se modelam essas identidades, esses espaços de
trabalho que se vem convertendo em novos espaços de modelação e controle, espaços de
legitimação desta retórica das organizações. Hoje o governo dos sujeitos e das instituições se
dirige à vida em seu espaço mais íntimo, produzindo sentidos e sentimentos, a vida individual e
coletiva como potência e possibilidade de apropriação é o que se encontra também em jogo.

SEGUNDA PARTE
CONTEXTO EMPÍRICO DA INVESTIGAÇÃO: DESCRIPÇÃO
METODOLÓGICA. A GESTÃO EDUCATIVA EM CONTEXTO UNIVERSITARIO

CAPÍTULO 3
GESTÃO EDUCATIVA E GOVERNAMENTALIDADE: O PROGRAMA DE
REGIONALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE ANTIOQUIA NA SEDE DE URABÁ

Na segunda parte deste trabalho que inicia com este capítulo de contextualização levamos
o debate teórico conceitual para um plano de realidade concreta; este capítulo serve de transição e
ponte entre o teórico e o empírico, descreve o enfoque metodológico assumido para abordar a
problemática da Gestão educativa como forma de governamentalidade desde uma perspectiva
qualitativo-compreensiva. Temos nos permitido exemplificar o conceito e as práticas da Gestão
educativa entendida como forma contemporânea de governo na educação superior, fundamentada
na reformulação do projeto organizativo, subjetivo e cultural mexendo com a formação, o sentido
da vida e a construção da identidade profissional do professor neste caso.
A nossa abordagem delimita-se situando a discussão no contexto latino-americano como
marco de referencia geral e em particular focamos num trabalho analítico desde a voz dos sujeitos
que vem protagonizando estes câmbios, de forma particular na instituição educativa Universidade
de Antioquia (Colômbia) tendo como referencia seu processo chamado a Regionalização.

No mapa do departamento de Antioquia se sinalizam as diferentes sedes que o projeto de Regionalização
tem ate hoje, destacando-se que em este estudo nos concentrados na região de Urabá. Fonte.
https://www.google.com.co/search?q=mapa+de+las+sedes+de+la+universidad+de+antioquia+en+Urab

3.1. Estratégias metodológicas: manejo documental e trabalho de campo. A Universidade de
Antioquia e a sede de Urabá.
O estudo que apresentamos tem apoio na revisão documental e entrevistas semiestruturadas feitas aos atores da comunidade educativa da Universidade de Antioquia na sede de
Urabá. Foram feitas entrevistas a treze pessoas da comunidade educativa: três administrativos e
dez docentes, os quais foram perguntados pelas trajetórias e experiências de mudança vividas
desde seus papeis e espaços em relação aos processos de reestruturação organizativa que a
Universidade e o seu programa de Regionalização dirigem para a sede, os conflitos que tem que
enfrentar diariamente no referente á parte organizativa administrativa e especialmente, sobre a
imagem que tem da Universidade e de si mesmos como atores em relação ao seu lugar
profissional e pessoal.
Esta abordagem presta especial atenção ás dificuldades organizativas e ás formas de
cumprir os eixos da missão propostos pela administração central da Universidade e programa de

Regionalização (Docência, Pesquisa, Extensão), caracterizando desde ali a cultura organizacional
elaborada a partir destas mudanças desde uma leitura crítica e ao mesmo tempo propositiva
destes processos. Assim mesmo, presta-se especial atenção aos aspectos que no plano subjetivo
sugerem uma transformação no modelo governamental e de controle, assunto que será
desenvolvido de forma mais pontual e em profundidade no capitulo seguinte, o qual se centra
especificamente nos efeitos psicossociais (formadores da identidade profissional), nas vivencias
dos sujeitos professores e suas formas narrativas (Ricouer, 2006) desde a experiência de
Regionalização.
No desenvolvimento metodológico de estratégias para este estudo, também foram feitas
consultas e entrevistas com três diretivos e dois docentes da Faculdade de Educação da
Universidade de Antioquia na sede central Medellín, pessoas vinculadas com o desenvolvimento
do processo de Regionalização e com os programas da Faculdade de Educação. As perguntas são
dirigidas aos processos de gestão realizados na sede, seus acertos e dificuldades, a forma de
reflexão crítica do plano governamental na sub-região enquadrando no caráter antropológicopedagógico que estes câmbios contem.
O processo de entrevistas feitas para este estudo foi contrastado e analisado levando em
conta como um dos referentes chave, os resultados obtidos nos informes do projeto de
investigação denominado Avaliação do impacto do projeto de Regionalização (2012)73, realizado
pela Faculdade de Educação e o Instituto de Estudos Regionais (INER) da Universidade de
Antioquia, estudo que permitiu aprofundar nas especificidades que a nossa tese platéia: a Gestão
educativa como questão governamental contemporânea.
Como partes do trabalho documental foram feitas leituras e análises de documentos
oficiais, foram também consultadas as novas orientações aparecidas com a mudança de governo
institucional74 e da Direção de Regionalização, o que permitiu aprofundar nas linhas reveladas no
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Neste estudo participei em qualidade de pesquisador para sede Urabá, durante sua primeira fase, realizando
entrevistas e analise documental que servem como trabalho de campo prévio e complementário ao feito para esta
pesquisa doutoral.
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No ano 2015 a Universidade de Antioquia mudou o seu Reitor, o Doutor Alberto Uribe Correa, quem esteve por
12 anos consecutivos na direção da Universidade e em boa medida deu a formalidade ao projeto de Regionalização.
A reitoria hoje é ocupada pelo Doutor Mauricio Alviar, quem desde que assumiu o cargo já anuncia mudanças no

estudo mencionado e no aspecto pontual da Gestão educativa como um problema de governo e
transformação cultural para a Regionalização. É importante ressaltar que o trabalho de campo não
só foi dirigido ao reconhecimento das mudanças nos aspectos estruturais e administrativos que
vem se apresentando na sede, pois se bem isto é importante pra compreensão do funcionamento
de novas ordens de governo e produção de subjetividade e identidades profissionais, quisemos
também aprofundar nos aspectos psicológicos, corporais, emocionais e existenciais que isto
implica para a vida dos atores destas transformações.
A particularidade desta abordagem metodológica esta no fato de que não foi trabalhado
somente a identificação da dimensão organizacional (coletiva) e o efeito do enfoque
governamental da Gestão educativa em quanto a função administrativa, também o efeito
antropológico-pedagógico individual, subjetivo, que na experiência do trabalho docente
universitário regionalizado esta se refazendo permanentemente na identidade profissional dos
professores. É assim que de forma experimental, tentamos abordar no contexto aqui exposto a
tarefa de uma analítica existencial75 do processo governamental da Gestão educativa
universitária, trabalhando diretamente nos aspectos subjetivos, de auto-imanem e atitude que se
manifestam nos atores desta mudança, onde as sensações, sentimentos e representações cobram
um lugar de sentido na compreensão do cambio antropológico-pedagógico da organização
educativa universitária.
Nesta perspectiva de uma analítica existencial, do reconhecimento do “humano” de si
mesmo como autonomia e auto regulação, orienta-se também nosso trabalho; desde ali podemos
dizer que sentimentos tais como a frustração e cansaço (HAN, 2012) podem se compreender
modelo e a intensidade da estratégia de Regionalização. Para muitos analistas esta mudança de governo institucional
supõe também novos enfoques e estratégias de governo e gestão, frente a uma segunda etapa do processo da
Regionalização da Universidade de Antioquia. Uma destas modificações tem a ver com a mudança do diretor de
Regionalização.
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Lembremos a forma em que foi desenvolvido nosso problema no capitulo dois: A Gestão como
governamentalidade contemporânea, no somente supõe uma modelação superficial do sistema de controle e da
conduta profissional do sujeito e dos grupos no plano organizativo do trabalho das instituições, mas também
promove a reconfiguração da experiência de vida e das “condições humanas” (SCHEUERL, 1985), da construção de
significados de identidade. Trata-se da modificação do sentido da ação individual e coletiva em sua totalidade e
utilidade.

estreitamente relacionados com essa nova narrativa governamental da Gestão e o efeito sobre a
necessidade imposta de “re-fundar a vida”, de mudar e ser proativo na organização e na vida.
As categorias prévias de analise são elaboradas a partir da construção conceitual referente
á analítica existencial e no contraste com o processo das entrevistas, achamos que se consolidam
como chaves interpretativas do tema estudado. Ao indagar na vivencia dos atores diretos e o
impacto em suas vidas, fica em evidencia a importância da tematização de si, de uma
hermenêutica do sujeito (Focault, 2010) e a construção de sentido da vida partindo das
experiências e expectativas, as quais vão além da evidente relação contratual ou acadêmica com a
Universidade de Antioquia no seu lugar de docentes.
O questionamento base, a Gestão como forma governamental como formação proativa e
autônoma da conduta e do esforço individual, coletivo, profissional e social, passa a se traduzir
também nos estados de ânimo, comportamentos e hábitos, em jogos de representações do lugar
de si mesmo e da relação com os demais, sentidos de vida que refundam a subjetividade; estes
são aspectos importantes do processo que descrevemos e que consideramos chaves para dar um
sentido de profundidade na modelação antropológico-pedagógica que vem se elaborando como
estratégia de controle. Assim como HAN coloca:
Quem fracassa na sociedade neoliberal do rendimento se faz a si mesmo
responsável e se envergonha, ao invés de duvidar da sociedade ou do sistema.
Nisto consiste a especial inteligência do regime neoliberal. Não permite o
surgimento de resistência alguma contra o sistema. Pelo contrario, no regime de
exploração alheia é possível que os explorados sejam solidários e juntos se
levantem contra o explorador (...). No regime neoliberal da auto-exploração a
pessoa dirige a agressão pra ela mesma. Esta auto- agressividade não transforma
ao explorado em revolucionário, senão em depressivo (HAN, 2014, p. 18).

Este é o sentido e as “lógicas” de reordenadas formas do controle e modelação da
subjetividade, as quais partem da própria e constante cobrança (auto- esgotamento), perante uma
imagem de sucesso, que tem como resultado experiências vitais e existenciais contemporâneas
cimentadas no cambio antropológico-pedagógico fixado pelo neoliberalismo. Desta forma o
estudo é dirigido nas seguintes categorias de analise76que configuram a possibilidade de uma
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Somente apresentamos as categorias de analise que serão objeto de aprofundamento e desenvolvimento no próximo
capitulo, são mencionadas com o intuito de oferecer um panorama metodológico que de uma idéia mais clara da
realização desta pesquisa, de suas estratégias e ferramentas de trabalho.

analítica existencial, perguntas sobre os efeitos e outro planos destes câmbios que incidem na
reconfiguração da subjetividade contemporânea dentro do âmbito da Cultura Escolar
universitária.
3.2. Categorias de analises numa analítica existencial do campo educativo
As categorias de analise são propostas como ferramentas interpretativas permitindo-nos
reconhecer nas trajetórias de formação e experiências vividas, as práticas pedagógicas dos
professores e professoras no contexto regionalizado, seus aprendizados, suas inquietudes e
perguntas, como também seus singulares processos de construção de uma própria reflexão da sua
ocupação. As categorias fundamentam-se no fato de que a experiência da Regionalização tem
também uns efeitos sobre a formação da identidade dos docentes que vem participando deste
processo, trata-se de uns efeitos antropológico-pedagógicos e psicológicos que se dão sobre a
formação da identidade profissional e a subjetividade dos atores que vem protagonizando estas
mudanças.
Não se deve tomar como elementos genéricos ou modelo senão como um exemplo de
contextualização e de refletividade pedagógica respeito á pratica e a formação da identidade do
profissional que se fundamenta nas narrativas das trajetórias da formação dos sujeitos
(professores), no contexto da Cultura Escolar universitária; este estudo não é estritamente uma
pesquisa narrativa, este recurso investigativo delimitado é usado no capitulo quatro, para mostrar
outra das facetas do cambio governamental que vem acontecendo com a identificação e
construção de um modelo e umas praticas de gestão em torno ao tema da regionalização da
Universidade.
Auto–Imagem do sujeito docente
Dimensão desde onde temos interesse em nos aproximar as narrativas e processos de
tematizações de si que os sujeitos (professoras e professores) elaboram desde suas praticas a
partir de sua vida cotidiana e do seu papel no contexto da Regionalização, com a finalidade de
identificar nesses momentos discursivos, a forma como são estabelecidas imagens

(antropológico-pedagógicas) de seus próprios percursos formativos e de suas expectativas de vida
e de trabalho profissional.
Experiência, sentimentos, sensações e contradições.
A perspectiva subjetiva procura uma leitura e interpretação da experiência da pratica
docente na Regionalização, consideramos a importância de nos aproximar aos sentimentos que
costumam experimentar os professores e professoras quando assistem ao contexto regionalizado;
o plano das sensações e sentimentos é bastante significativo respeito á subjetividade e ás formas
de se relacionar nestes contextos. Esta dimensão categorial nos orienta á indagar pela experiência
particular de contextualização e os significados que surgem no encontro com o outro e o seu
referente sócio cultural em contextos sub-regionais, onde essas relações pedagógicas
necessariamente convidam a re-significar o sentido, as vivencias e os alcances que se tem dentro
de um processo formador, como aponta Mèlich:
Meu interesse pelas relações pedagógicas imediatas da vida cotidiana remontase ao ano 1988, ao finalizar outra obra intitulada Situações-limite e educação.
Ali, foi abordada a problemática das finalidades educativas. Porem desde este
momento se descobre que existe um âmbito importantíssimo da filosofia da
educação que não costuma ser estudado com devido rigor: a relação educativa. É
esta a tarefa básica da antropologia da educação ou se preferir da antropologia
pedagógica.
Educar é, basicamente, se lançar ao outro, e esta tem sido a questão diretriz da
filosofia contemporânea. O conceito husseriano de mundo da vida (lebenswelt)
torna-se ponto de apoio de uma possível filosofia da educação na vida cotidiana.
(Mèlich, 1997, p. 17-18).

Procuramos assim indagar as dimensões sócio-emocionais e de elaboração de sentido e os
efeitos no comportamento dos professores no desenvolvimento da Gestão como forma de
controle sobre o subjetivo que tem seus efeitos na dimensão existencial.
Algumas perguntas orientadoras foram: o que significa a experiência do encontro com o
outro no contexto da regionalização? Qual sentido você encontra á sua presença nestes espaços?
O que sente, experimente ao viajar para trabalhar nas sedes? Qual sensação lhe produz o
crescimento da Regionalização? E, o que lhe resulta incômodo ou frustrante de tudo isto?

Espacialidade e relações de informalidade
Com esta categoria interpretativa pretendemos abarcar as possíveis relações performativas
que expressam formas particulares de por em cena e representar as mudanças que são planteadas
com a reestruturação organizativa da Gestão educativa no contexto escolar e sua vida cotidiana.
Consideramos que a perspectiva corporal (performativa) nas dinâmicas das sedes universitárias é
também significativamente diferençável, tanto pelas praticas espaciais, territoriais, climáticas e
simbólicas, quanto pelas formas e praticas organizativas de cultura.
A corporeidade dos sujeitos nestes contextos também se empresta para interpretação
desde a informalidade dos valores e padrões de conduta sugeridos pelo modelo de gestão que ali
vem se promovendo; a cultura escolar não é somente o resultado do planejado, esta se reflete no
comportamento e as relações informais, nos aspectos performativos representados na
cotidianidade. Consideramos que perguntar por este aspecto é importante para estabelecer outro
tipo de analise e formas de abordagem. Algumas perguntas orientadoras: o que identifica
visivelmente á sede? Qual é o estilo particular para fazer as coisas por aqui? De que forma
relacionam-se com a vida cotidiana e com a direção geral da Universidade as características
locais? E, Quais são os aspectos visíveis do comportamento corporal que marcam uma possível
diferença com a cultura da sede central?
É desde estas dimensões categoriais que damos sentido a uma analítica existencial,
procura-se evidenciar um plano ainda mais complexo e profundo das transformações estudadas
até agora, analisando outros alcances e seus desenvolvimentos na constituição do subjetivo dentro
do programa de transformação organizativa e institucional que vem se dando como exemplo na
Universidade de Antioquia e o seu projeto de Regionalização.
Concluindo a resenha das estratégias metodológicas e o enfoque compreensivo que
conseguimos neste estudo, insistimos no seu caráter experimental e exploratório o qual se faz
sensível aos ajustes de cada caso e em cada nível do que se pretenda indagar nas outras sedes.
Não é metodologicamente uma abordagem que coincida a todas as realidades, sua orientação
primordial é pra contextualização da aproximação teórica em realidades pontuais onde é a traves
da voz dos sujeitos que são redescobertos os conceitos e tendências. Não se teve a pretensão de

formular uma metodologia geral e estritamente estrutural de abordagem, também não é um
modelo tecnicamente estável com ferramentas predefinidas, sem embargo, não é um esforço
arbitrário e sem fundamentos, em tanto se procuram alternativas e suporte empírico
contextualizando as realidades dos atores dentro da reflexão geral das modelações antropológicas
e governamentais.
3.3. Contextualização e alcances
O discurso e as práticas de Gestão educativa na contemporaneidade descrevem o cambio
para novos modelos de controle e regulação especialmente no campo da Educação Superior, é
quase um imperativo do qual a instituição universitária como organização educativa não pode se
separar o que supõe profundos câmbios estruturais e também na cultura e a formação da
subjetividade das pessoas que ali trabalham e se desenvolvem cotidianamente.
Este capítulo tenta analisar o processo da Gestão Educativa na Universidade de Antioquia
desde seu desenvolvimento geral e, em particular, desde seu programa de Regionalização77,
aprofundando nos processos de participação da Faculdade de Educação e sua estratégia em
desenvolvimento. O contexto territorial específico situa-se na sede de Urabá, a primeira sede
formalmente consolidada (1995) deste projeto de expansão e cobertura da Universidade na região
de Antioquia.
Trabalhamos sobre estes os câmbios organizativos pondo em critica as transformações
antropológico-pedagógicas. Assim, este capítulo se constitui na abordagem empírica que
contrasta com o trabalho teórico procurando situar a discussão do modelo de Gestão educativa
dentro do contexto especifico da Educação Superior em Antioquia desde o caso analisado. Uma
importante referencia á questão governamental da Gestão devera se encaixar nas transformações
realizadas ao modelo de Educação para Antioquia, levando em conta o Plano Nacional de
Desenvolvimento e a chamada “Revolução Educativa”. Esta reforma, com seus antecedentes e
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A Regionalização é uma estratégia de cobertura e desenvolvimento sub-regional, empreendida pela Universidade
de Antioquia faz mais de vinte e cinco anos e que tem como objetivo descentralizar e levar a oferta educativa ás
diversas regiões do departamento de Antioquia. Inicia formalmente em 1995 com a apertura da sede Urabá.

pressupostos de fundamentação é a que vem inspirando a reorganização da proposta
regionalizada da Universidade de Antioquia e seu novo modelo de controle administrativo; desde
esta ordem de idéias pretende-se contextualizar o modelo da Gestão do projeto regionalizado da
Universidade de Antioquia em rasgos gerais, com as tensões e paradoxos que se apresentam em
relação ás realidades locais, os fatores culturais, políticos e históricos, levando em conta a
seguinte pergunta: quais são as imagens de Sujeito, de Organização e de Cultura com as quais o
projeto de Universidade se constitui desde sua Gestão no contexto sub-regional?
Aqui o educativo não remite exclusivamente ao conteúdo dos currículos e os assuntos
formais da Escola (Organização) e sim ao papel das praticas –práxis- (GIMENO, 1988), as quais
num amplo sentido compreendem diferentes instancias e processos socioculturais e políticos que
dão sentido a uma seleção de conteúdos e métodos, referentes epistemológicos que redefinem as
propostas de formação e que podem ou não estar em concordância com a idéia de pertinência.
Orientados por uma perspectiva de analise critico, se propõe identificar as imagens de
organização e os processos governamentais que constituem o projeto da Regionalização,
caracterizando o modelo de Gestão promovido pela Universidade de Antioquia e suas variáveis
(práxis) que vem sendo desenvolvido na sede de Urabá, além dos processos que a Faculdade de
Educação vem desenvolvendo em dita sede, de tal forma que neste estudo do plano organizativo
e dos câmbios subjetivos e culturais acontecidos é de nosso interesse examinar a implicância que
tem pensar a Gestão desde uma permanente reflexão pedagógica que nos permita reconhecer as
particularidades do regional e cultural em chave antropológica. Como referencia se encontram
indagações diretas tomadas em trabalho de campo nas sedes, complementadas com a revisão dos
resultados obtidos na pesquisa e medição do impacto que a Direção Geral de Regionalização vem
realizando nos últimos cinco anos dentro dos processos de re- acreditação.
No marco de re- acreditação institucional que vive a Universidade, e que finalmente
aponta a responder, manter e elevar a qualidade do processo acadêmico foi necessário e
importante analisar o que tem acontecido com o Programa de Regionalização da Universidade,
como uma forma de obter conhecimento sobre o que já foi feito, pra ter bases que permitam reconfigurar políticas e ações já estabelecidas, assim como renovar os critérios para apoiar á futuro
a toma de decisões.

A realização deste projeto partiu da necessidade de conhecer de forma precisa o
desenvolvimento dos eixos da missão de docência, pesquisa e extensão nas sedes, a traves das
quais a Universidade chega ás sub-regiões do departamento, e a incidência do Programa nas
dinâmicas sub-regionais que pretenderam ter um impacto positivo; entre estas, o
desenvolvimento social, econômico, cultural e político das sub-regiões; o posicionamento e
fortalecimento dos atores sociais; a qualidade acadêmica da formação do talento humano e sua
atuação em pro do desenvolvimento regional; a articulação da Universidade a traves das relações
interinstitucionais e a percepção da Universidade como projeto cultural por parte da sociedade
sub-regional, tal como ficou consignado no Plano Estratégico de Regionalização (U.de A, 2002),
documento institucional que marcou a rota para consolidar a presença da Universidade nas subregiões. A intenção foi reconhecer e valorar as lições aprendidas do processo e da gestão, assim
como refletir sobre os critérios assumidos para toma de decisões por parte das diretivas
universitárias e das unidades acadêmicas, no desenvolvimento deste Programa. (INER e
Faculdade de Educação Universidade de Antioquia, 2011).
As perguntas que nos centram nesta parte do trabalho, têm relação com as tensões e
dificuldades que se identificam com o apartado empírico78 do estudo, nos processos organizativos
da Regionalização na Universidade de Antioquia, as quais são analisadas a partir das consultas e
pesquisas que a Direção Geral do projeto de Regionalização implantou para adaptar e reformular
o ideal de desenvolvimento do projeto universitário desde as dinâmicas específicas das subregiões. Desde um panorama geral as novas lógicas governamentais e a sua relação com as
estratégias da Gestão educativa, tornam-se mais evidentes tanto nas instituições e organizações
contemporâneas como desde a reformulação da conduta e da experiência dos sujeitos em seus
espaços de trabalho, seus efeitos não se dão unicamente no plano organizativo-administrativo, o
que vem se renovando ao nível da política educativa e no contexto da Educação Superior regional
também reinterpreta a idéia mesma de Universidade e da tipologia de sujeitos serem formados, o
que permite evidenciar umas mudanças substanciais em referencia ao anterior modelo disciplinar
78.

Para este trabalho foi realizado um estudo fundamentado em novas entrevistas realizadas aos atores diretos do
processo da Regionalização, processo que foi acompanhado da consulta de documentos oficiais feita na sede de
Urabá e na direção geral na sede central.

e burocrático. Avançando no contexto especifico, enxergamos a través dessa experiência
organizativa em particular a forma como se configuram e re-significam as praticas da Gestão
educativa, o que permite lembrar o dito insistentemente em capítulos anteriores: a Gestão em
sentido governamental como se colocou: “É uma estratégia de governo que obedece desde uma
antropologia neoliberal para um sentido de sujeito e cultura”
A gente propõe identificar as especificidades e formas em que este jeito de
governamentalidade contemporânea opera organizativamente no plano da cultura escolar e na
produção de subjetividade, perguntando como aquilo que se encontra instituído por umas
diretrizes políticas e administrativas gerais, resulta em complexos e assimétricos processos
institucionais (Schvartein, 2004), onde aparecem as contradições e paradoxos organizativos que
marcam a especificidade das dinâmicas das sedes da Universidade de Antioquia.
Com esta abordagem de caráter empírico, pretendemos compreender e ao mesmo tempo
questionar os processos, as praticas e os discursos que articulam o modelo de Gestão implantado
na proposta de Regionalização da Universidade de Antioquia, tomando o caso da sede de Urabá
devido a sua importância e significado histórico no desenvolvimento do dito processo. Se
contrastar os fundamentos que tem servido para orientar conceitualmente a critica geral que ate
aqui temos feito, estudo de caso de uma experiência em particular por outra parte quer assinalar
que em termos metodológicos esta exploração poderia derivar para outros possíveis exemplos
aplicados do analise e estudo organizacional educativo que comparativamente nos permitam
amostrar as possíveis rotas pra elaborar uma Teoria critica da Gestão educativa no campo da
Educação.
3.4. Outras questões importantes do enfoque.
Pra compreender para onde dirigimos nossa analise e horizonte de trabalho, partimos da
ideia de que o projeto de Regionalização da Universidade de Antioquia também se constitui
numa estratégia atual de governo departamental, de reorganização territorial num panorama de
mudanças e reestruturação institucional, funcionando de tal forma que esta proposta de governo
situa como protagonista a Educação Superior desde um papel produtivo, funcional e estratégico
focado no desenvolvimento e crescimento econômico do departamento. Foco dirigido para as

sub-regiões com a visão de um desenvolvimento estratégico local e nacional, processo dentro do
qual a proposta educativa universitária atual cumpre uma função regulatória da população, uma
visão formativa e reprodutora das condições necessárias para o logro destes fins. A
Regionalização universitária é uma parte fundamental das formas de controle social no contexto
departamental e do papel do Estado colombiano e sua estratégia de políticas publicas no modelo
econômico atual, assim é dito em indicações dos documentos oficiais: “(...) um processo de
criação de regiões convertidas em espaços geográficos, econômicos, políticos e culturais
capazes de exercer liderança no desenvolvimento nacional”. (PLANEA, Plano estratégico de
Antioquia).
Nesse processo de reestruturação que supõe o desafio da regionalização, aparecem
prescrições curriculares e pedagógicas que procuram dar um novo “fundamento” vocacional ás
regiões como também determinar as formas como o processo educativo universitário deverá ser
direcionado para o logro dos objetivos. O documento da mesa temática Política Publica e Sistema
de Educação Superior expressa o seguinte:
No documento CONPES 3527 de junho de 2008 são estabelecidas as diretrizes da Política
Nacional de Competitividade, apresentando 15 planos de ação, dois deles com implicações para o
sistema de educação superior: O de ciência, tecnologia e inovação aonde se colocam como eixos
estratégicos, que se desenvolveram posteriormente na Lei 1289 de 2009 e no Documento
CONPES 3582 e nos quis estabelece o apoio á formação para a Ciência, a Tecnologia e a
Inovação; Consolidação de capacidades para CTI; Transformação produtiva mediante o fomento
da inovação e o desenvolvimento tecnológico do setor produtivo; Consolidação institucional de
SNCTI; Fomento da apropriação social da CTI na sociedade colombiana; Desenvolvimento das
dimensões regional e internacional da CTI e, segundo, o de Educação e competências laborais:
“Este plano de ação é o resultado da negociação entre o Ministério de Educação e o SENA, a
partir de políticas e estratégias que cada uma destas entidades tem promovido para garantir que os
sistemas educativos e de formação para o trabalho formem o recurso humano requerido para
aumentar a produtividade e a competitividade do país”.
As estratégias estabelecidas se desenvolveram posteriormente nos documentos
CONPES 3674 e 3678 de julho de 2010: Competências laborais, articulação do
sistema educativo e formação ao longo da vida. Fortalecimento da educação

técnica e tecnológica. Educação, aprendizado e mercado laboral. Promoção da
cultura da responsabilidade social universitária. Internacionalização da educação
superior. Bilingüismo. Uso e apropriação de meios e de novas tecnologias.
(ASCUN, 2013)

Neste plano de intenções e para uma ideia e “imagem” do desenvolvimento social e
econômico, a educação universitária regionalizada, vai se converter e posicionar como uma das
ações de governo mais importantes das ultimas três décadas para elevar o nível de qualificação
dos recursos laborais nas sub-regiões desde uma visão estratégica e planejada, em miras do
projeto de desenvolvimento e ressurgimento econômico, que no caso pontual do Departamento de
Antioquia se fará ainda maior ênfase em relação á sua trajetória histórica e de liderança
empresarial. O imaginário cultural do empresariado antioqueño será muito importante em tanto
que a cultura empresarial fundamentada historicamente durante o século XX na ideia de
liderança, desenvolvimento econômico e cultural, junto com a consolidação de uma forte
tradição, pode se ver formalizada no exemplo da proposta educativa e de formação desenvolvida
pela Escola de Minas e o seu impacto na vida e o crescimento do departamento e do país (Mora,
1984; Restrepo, 2011). A presença desta Escola de Minas estará muito vinculada, no sentido da
trajetória sócio histórica na elaboração de uma autoimagem e uns antecedentes socioculturais
favoráveis contribuindo a essa conceição antropológica que acompanha ate hoje o projeto
educativo antioqueño e as mudanças nas praticas e ideias da formação dos Sujeitos e da Cultura.
Na atualidade estes antecedentes ainda tem significado histórica e culturalmente por tanto
é importante levá-los em conta para sentar uns precedentes úteis ao analise, mesmo que mudem
as praticas e as formas de governo, as estratégias com as que se procura este processo ainda
continuam significando e com isso se dá a redefinição do papel que deve ter a educação e
especialmente a Universidade no desenvolvimento e ressurgimento da liderança regional de
Antioquia. Os novos matizes desta proposta de reestruturação institucional e territorial que
supõem a Regionalização universitária, fazendo ênfase na idéia de inovação, ciência e tecnologia
como critério de orientação do projeto formativo não se separa da “imagem” de base constitutiva
inspirada no, crescimento econômico, liderança e competitividade regional. Assim são colocadas
mudanças nas prescrições básicas dos documentos oficiais que tem servido de inspiração e
orientação:

O atual Plano Nacional de Desenvolvimento 2010-2014, na orientação da “Revolução
Educativa” que ainda prevalecem, nas diretrizes do Conselho Nacional para a Competitividade,
tanto na formação de capital humano como na ciência, tecnologia e inovação, são postas políticas
para uma economia mais competitiva, produtiva, inovadora, com setores dinâmicos que puxem o
crescimento e para o caso da educação superior, a política de inovação, de empreendimento, de
propriedade intelectual, desenvolvimento de competências e, especificamente se estabelecem os
parâmetros e ações do plano para a formação do capital humano, como instrumento do
crescimento econômico e o desenvolvimento social, para lograr igualdade de oportunidades. São
definidos também como apoios transversais o conhecimento e inovação e se precisam os setores
baseados na inovação. (ASCUN, 2013).
Este importante determinante da competitividade marca o desenvolvimento da política
educativa universitária atual Latino americana, não é somente o que modela a mudança a nível
macro e micro da educação, pois estes marcos prescritivos gerais entram em relação direta e, as
vezes em confrontação, com os processos específicos da organização do modelo em seus
contextos específicos, são essas tensões e contradições de forma e conteúdo nas características
estruturais e culturais do sub-regional, as que redefinem em termos de praticas de Gestão e
Cultura escolar o problema do cambio governamental atual, aspecto visível no caso da
Universidade de Antioquia. Por tal motivo, repensar e atualizar o lugar e o papel do projeto
universitário regionalizado no contexto e na perspectiva que vamos assinalando, significa analisar
institucional e organizativamente os eixos da missão declarados pela Universidade de Antioquia
(Docência, Pesquisa, Extensão) e também as formas em que estes se concertam nas dinâmicas
das seccionais e suas capacidades tanto estruturais e de preparação técnica como das formas
subjetivas da organização; desde ali que o Institucional assim tratado adquira o caráter do
organizativo com suas diferenças e matizes.
A tarefa aqui empreendida não pretende examinar os logros institucionais obtidos até o
momento pela sede da Universidade de Antioquia na sub-região de Urabá, no sentido da tal
mencionada prova para a Qualidade, nem procura medir a correspondência com o modelo central
na perspectiva de uma engenharia administrativa, em alternativa, se propõe uma reflexão em
chave antropológico-pedagógica referente á imagem de Sujeito, de Educação e de Cultura destes

processos, reconhecendo seus avanços, desafios e também suas dificuldades para uma
compreensão pedagógica e o melhoramento da estratégia.
3.5. Resenha Histórica do Programa de Regionalização da Universidade de Antioquia. A
sede de Urabá, um olhar á Gestão educativa.
Mediante a Resolução Superior 305 de 23 de outubro de 1995, formalizam-se no
município de Turbo, Urabá- Antioqueno, a primeira sede oficial da Universidade de Antioquia,
iniciando assim uma acelerada dinâmica de crescimento da atividade universitária em vários dos
municípios que conformam a sub-região e o departamento. A consolidação do programa de
Regionalização vem tendo diferentes etapas e alcances, seus logros e dificuldades expressados
em maiores oportunidades para as populações das sub-regiões, em meio ás dificuldades
estruturais e o déficit de recursos materiais reais, constituem a especificidade e importância para
continuar trabalhando sobre este processo; sem embargo, é preciso reconhecer que tem sido um
processo gradual e relativamente constante que passo a passo nestes vinte anos de presença
oficial, tem demonstrado sua relevância para gerar dinâmica se crescimento, desenvolvimento,
equidade e fortalecimento institucional nas sub-regiões do departamento de Antioquia. Ao
respeito Montoya afirma:
A presença da Universidade nas novas regiões do Departamento é uma
estratégia decidida da Instituição de fazer um aporte á equidade e o
desenvolvimento integral dos territórios e atores em Antioquia, a partir do
reconhecimento de suas especificidades, fortalezas e potencialidades. A
Regionalização esta consagrada como principio no Estatuto Geral, ao estabelecer
que pela sua origem, natureza jurídica e sua tradição, a universidade tem uma
vocação regional: desenvolvimento do conhecimento, e contribui á articulação
de Antioquia com os processos de construção nacional e com os
desenvolvimentos da ciência, a tecnologia e a cultura nos demais povos do
mundo. (MONTOYA, 2015, p.5)

Esta resenha histórica procura identificar os processos da Gestão educativa desde seus
antecedentes de mais de quarenta anos de trabalho e participação, desenvolvidos a traves de
programas e projetos específicos promovidos desde a Universidade de Antioquia na região de
Urabá e outros municípios do departamento, o qual permitiu que a Universidade se convertesse
num ator social e político importante que aporta para a consolidação do território e para a geração

de novas dinâmicas de integração social e cultural. Este é o aspecto que queremos destacar tanto
em seus pontos a favor como desde suas contradições.
O processo tem uns antecedentes de varias décadas onde foi identificando-se com maior
claridade a importância que tem para a Universidade um olhar para as sub-regiões do
departamento e foi no ano de 1990 que a Universidade de Antioquia tinha varias ações
administrativas organizadas em via de por em marcha o projeto, foi só até 1995 que foi
oficializado o processo de sua Regionalização, o qual foi concertando com a chegada de uma
sede na região de Urabá antioqueño; ainda que estes fossem processo muito instável em seus
inícios tentou se recolher a trajetória, os aprendizados e a experiência dos anos anteriores,
colocando grande parte do potencial acadêmico e investigativo ao serviço do desenvolvimento
das comunidades sub-regionais. Sem embargo o processo alberga diversos altos e baixos, uma
serie de dificuldades entre as quais ressalta a fraca estrutura administrativa, até hoje persistente, e
também a falta de um corpo docente estável nas sub-regiões.

(foto da cidade universitária em apartado, Tomada de:
http://www.elmundo.com/portal/vida/educacion/la_universidad de Antioquia)

A sede de Ciências do Mar, em Turbo, um dos projetos que tem materializado a Universidade de Antioquia
no seu objetivo de levar educação para todo o departamento. Foto: Manuel Saldarriaga.

É necessário dizer como antecedente deste processo, que atravessamos por uma forte
reflexão filosófica e política, que permitiu identificar tanto á Universidade quanto ao governo
municipal e departamental, as particulares condições estruturais de iniquidade e integração no
Departamento de Antioquia, as quais se traduziam em escassas oportunidades de progresso e
Educação Superior para as comunidades por fora da Área Metropolitana de Medellín. Estes
foram os fatores que motivaram alguns setores universitários, estatais e empresariais a
questionar-se sobre o papel da Universidade Pública no desenvolvimento das sub-regiões e a
impulsar iniciativas para levar Educação de qualidade para estas comunidades. Desde aqui já
podemos identificar como dentro dos antecedentes históricos, a estratégia de Regionalização vai
se estabelecendo a modo de ação governamental do território e as populações, em quanto se
preocupa pela forma em que as sub-regiões participam e aportam ao crescimento econômico e
desenvolvimento do departamento. Assim o demonstra este informe do INER:
Esta concentração desigual resulta ainda mais preocupante si são consideradas as poucas
opções com as quais as outras sub-regiões tem se desenvolvido. Enquanto o Vale de Aburrá
aporta o 70% do PIB de Antioquia, a região que lhe segue, oriente, aporta só o 8.3%, Urabá, o
7.3%, Sudoeste o 5.0%, Norte 4.1%, Nordeste 2.4%, Oeste 2.1% e Madalena médio apenas o

1.4%. Por outra parte, estima-se que por fora dos 10 municípios que conformam o Vale de
Aburrá, mas de 80% dos municípios registram níveis de pobreza acima de 80% (INER, 2011)
Outro dado interessante que serve na reconstrução deste panorama geral aconteceu no ano
de 1967 quando a Universidade de Antioquia, a traves de sua Faculdade de Educação e em
cooperação com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura,
UNESCO, implantou o projeto denominado Escola Unitária, o qual procura melhorar a qualidade
da Educação em todos os níveis, tendo como referencia novas metodologias de ensino e
preparando os docentes das zonas mais distantes do departamento, este antecedente diz do
importantíssimo papel que a Faculdade de Educação vem desempenhando a varias décadas na
redefinição do modelo de uma universidade centralizada, para uma universidade que poderia se
pensar e desenvolver no contexto do sub-regional descentralizado.
Fora na década dos noventa com todas suas reformas, que a Educação toma de novo um
lugar protagonista em relação ao crescimento social e econômico, dali que lhe são assinadas umas
novas tarefas, assim também devemos contar com que já em anos posteriores, a traves do projeto
denominado Escola Nova e mediante o Decreto 1490 de 1990, se fez obrigatória a
implementação da estratégia educativa em todo o território nacional, com a finalidade de
melhorar quantitativa e qualitativamente a Educação básica nas zonas rurais. É neste panorama
que a Universidade de Antioquia entra fazer parte desta estratégia de renovação e redesenho
institucional, inicialmente ajudando a preparar os docentes do departamento e depois levando
programas de formação.
Ao principio da década dos setenta teve inicio o programa Extramuros, um projeto de
extensão para docentes, composto por cursos de curta duração e centrado no desenvolvimento de
algumas áreas básicas do conhecimento, este se desenvolveu nas cabeceiras municipais do
Sudoeste, este, e norte de Antioquia. Sem embargo, mesmo que esta aposta fosse bastante tímida,
sentou as bases para desenvolver um modelo de Educação a distancia (Universidade
Desescolarizada UNIDES), o qual também se encontra dentro dos precedentes que darão inicio á
ideia de regionalização universitária.

Más tarde, pra década dos anos oitenta iniciou-se formalmente o programa de Educação a
Distancia, o qual foi um fundamento chave que amostrou para a Universidade a necessidade de
chegar de forma mais efetiva nas sub-regiões; neste processo será importante a participação da
Faculdade de Educação como pesquisadora desses primeiros passos a seguir e do panorama da
Educação no departamento. Ao respeito afirma Velásquez:
Retomamos as experiências da investigação com nome de: Projeto Universidade
Desescolarizada UNIDES, que foi conduzida, realizada e avaliada pela
Universidade de Antioquia entre 1974 e 1975, seguindo a solicitude e
financiamento feito pelo governo daquela época” (VELÁSQUEZ, 1981, p.83).

Vemos que o processo de consolidação teve vários momentos os quais descrevem o
interesse e o compromisso da Universidade de Antioquia, como afirma na atualidade sua diretora
encarregada Claudia Montoya: “A Universidade de Antioquia, pela sua vocação regional e
mediante as estratégias de descentralização da Educação universitária, tem se constituído em
agente formador das realidades regionais” (El Colombiano, 2015). Agora bem, o processo de
cambio organizacional que supus o projeto de Regionalização passou necessariamente por
grandes reestruturações, realçando o papel da cultura como o eixo dinamizador destes processos;
é assim que na atualidade se fala nos documentos oficiais da importância de tal aspecto:
Nossa visão do desenvolvimento e o nosso arraigo nas regiões cobra cada vez mais
importância, de fronte ás dinâmicas que fazem parte das expectativas e dos esforços de milhares
de antioqueños, homens e mulheres, de todos os grupos humanos, por alcançar níveis de vida
dignos e lograr possibilidades de realização que contemplem suas expressões e manifestações da
vida, suas bagagens simbólicas e suas linguagens estéticas, assim como aportes constitutivos e
indissociáveis de suas personalidades individuais, que aspiram encontrar condições e garantias de
desenvolvimento em condições de liberdade e respeito. (Universidade de Antioquia, 2007).
Esse aspecto ainda é uma das tarefas primordiais, pensar a Universidade em chave de
cultura e contexto, um grande desafio que tem a nova trajetória do processo de Regionalização,
para muitos dos diretivos culturais e professores resulta uma árdua tarefa que requer um profundo
compromisso, pois se constitui num dos critérios centrais que dão sentido a uma universidade
verdadeiramente pertinente; nesta nova etapa, a transversalidade do sociocultural se propõe como

o componente necessário de revisão sobre tudo que faça, construa e expresse a Universidade nos
contextos sub-regionais.
3.5.1 O contexto sub-regional
A região de Urabá Antioqueño é uma região rica demarcada pela sua biodiversidade e
multiculturalidade, encontra-se situada ao noroeste do departamento de Antioquia e esta dividida
por: zona Norte integrada pelos municípios de Arboletes, San Juan de Urabá San Pedro de Urabá
e Necoclí; ao Centro pela zona do eixo bananeiro com os municípios de Apartadó, Carepa,
Chigorodó e Turbo; e na zona Sul, configura-se seu território com os municípios de Mutatá,
Murindó e Vigía do Fuerte. A proposito da biodiversidade:
O golfo de Urabá é um dos lugares chave na biodiversidade a nível mundial;
possui a bacia hidrográfica do Rio Atrato, uma das mais caudalosas do planeta,
constitui uma rota de intercambio genético entre Norte, Centro e Sul-América e
possui a segunda costa mais extensa do Caribe colombiano (320 quilómetros).
As caraterísticas biográficas deste território, que potenciam a oferta de recursos
marinos e propiciam um cenário idôneo para a investigação, contrastam com as
precárias de seus habitantes; catalogados entre os mais pobres de Colômbia.
(ZAPATA, 2015, p.16)

É uma região que em termos sociológicos, expressa uma alta complexidade, variadas
dinâmicas que tem alimentado o conflito colombiano e a longa violência tem deixado seu rastro
ali; a possessão da terra em mãos de poucas pessoas, negação efetiva de participação política,
controle de território por parte dos grupos armados e o narcotráfico, tem marcado a dinâmica dos
últimos 40 anos pelo qual sua historia sociopolítica é bastante complexa e carregada de fortes
processos de mobilidade populacional. Sem embargo, destacam-se também as grandes
capacidades e processos sociais que sua população tem gerado para amenizar estes amargos
capítulos, por todos estes fatores a região constituiu um verdadeiro laboratório social e cultural do
qual a Universidade de Antioquia não poderia se manter ausente.
Na década dos noventa foi considerada uma das sub-regiões estratégicas para redesenhar a
política de intervenção do Estado, segundo Gómez (2004) “O plano Estratégico de Antioquia,
PLANEA, em sua “visão de futuro” diz que Urabá possui algumas vantagens, graças a sua
situação geográfica estratégica e a sua biodiversidade, que a faz propicia ao desenvolvimento de
mega projetos” (p. 23). Desde seus inícios a Universidade de Antioquia integrou-se com uma

estratégia de recuperação de espaço institucional para esta sub-região e ate hoje continua jogando
um importante papel neste aspecto. É por todos estes aspectos de ordem social, política e
econômica, que tem sentido o momento para que a estratégia seja revistada á luz das novas
realidades locais, das dificuldades e aprendizados destacados nestes mais de vinte anos de
funcionamento, reajustando os propósitos e fortalecendo as estruturas e as condições de trabalho
das pessoas que ali se desempenham, incentivarem as iniciativas e promover uma cultura
universitária forte na sub-região como uma clara proposta curricular e pedagógica de
empoderamento.
As características de trabalho, como a configuração populacional e territorial da região de
Urabá, fazem desta um espaço estratégico para pensar a relação entre Educação e
desenvolvimento local, por tal motivo a Universidade de Antioquia reconheceu a importância que
ali poderia ter para incidir positivamente e dar cumprimento ao seu sentido de Universidade
departamental. A sede de Urabá iniciou seu funcionamento no ano de 1995 no município de
Turbo, atendendo desde ali a grande demanda de toda a região, hoje em dia, tem se ampliado no
território com a construção de novas sedes, constituindo-se como uma seccional multicampo, a
primeira no país dentro de um modelo de Regionalização. Projeta-se pra região desde as sedes:


Cidade Universitária no município de Apartadó.



Sede de Ciências do Mar e Centro de Pesquisas no município de Turbo



Sede de Estudos Ecológicos e centro de desenvolvimento Agropecuário, na granja
Tulenapa, no município de Carepa, onde funciona o programa de Engenharia
Agropecuária.



E a tradicional e histórica sede de Turbo onde iniciou o projeto e ainda funcionam vários
dos programas que fazem presença nesta sede.
Falamos então de uma sede que além do contexto geral de mudanças organizacionais nas

formas de sua gestão afronta o desafio da coordenação do processo “multi- campo” e é esta
particularidade estrutural, morfológica, seu rápido crescimento e diversificação no contexto
territorial, o que resulta ainda mais interessante para repensar as formas da gestão desde o
contexto do sub-regional. Esta sede pelas suas especificidades converte-se no referente do que
pode estar por vir em termos re-organizativos da proposta de descentralização do atual plano de
governo da Universidade de Antioquia (2015).

Na atualidade esta sede conta com 17 professores de distintas áreas do conhecimento
radicados na região em qualidade de docentes ocasionais, isto é um pequeno logro frente á
situação geral de contratação de docentes de cátedra que por muitos anos tem mantido como
politica a direção geral, porem isto é tal vez um dos pontos mais fracos que o modelo tem. Para o
primeiro semestre de 2015 espera-se que o numero de docentes vinculados aumente para 25 e que
possa se continuar com este processo de fortalecimento do eixo da missão de Docência, o qual é
realmente estratégico para lograr uma dinâmica acadêmica sustentável da presença universitária
na região e que tenha como responder aos critérios de qualidade. Outro dado significativo mostra
que a Universidade nesta sede conta com 1.712 graduados em 2015. Um estúdio realizado pelo
Observatório Laboral de Regionalização conclui que o 75% dos formados incluídos no estúdio
encontram-se laborando em sua região e o 70% exercem sua profissão (Jaramillo, 2015, p. 3).
Isto já permite ver em cifras o impacto que a Universidade vem tendo neste território.
Analisando o processo de constituição e fortalecimento da sede Urabá pode se observar o
modo em que esta se construindo uma nova centralidade de referências espaciais e simbólicas, há
um impacto evidente na dinâmica populacional onde aparecem como eixo fundamental do
projeto multicampus a nova sede do município de Apartadó; a recente inauguração desta sede reconfiguram o panorama de incidência sociopolítica da sede, propondo novos desafios nas
estratégias e a coesão social de toda a estrutura organizacional da educação superior nesses
territórios. Assim o interpreta o professor Jaramillo:
Hoje, sete anos depois, o sonho se faz realidade, permitindo que mais jovens
urabaenses e de outras regiões circundantes sigam se formando e contribuindo
ao desenvolvimento com oportunidades, que tem sido um imperativo para o
Urabá antioqueño. Para Roberto Hoyos Ruiz, ex-presidente de Augura, “a
apertura da cidade universitária é junto com Águas de Urabá e a construção do
Porto, o maior projeto da historia desta região”. Para o dirigente gremial “A
Universidade vem cumprindo uma” importante missão na região, porem
acreditamos que com a possibilidade de abrir essa sede em Apartadó se darão
maiores oportunidades as pessoas e hoje mais do que nunca, na administração do
governador Sergio Fajardo, com a proposta Antioquia a mais educada, temos um
momento histórico para o bem-estar e a oportunidade de formação das pessoas
do Urabá antioqueño, com professores de tempo integral na sub-região e com
novos programas e projetos par uma melhor formação para a juventude.
(JARAMILLO, 2015, p. 2)
De acordo com a linha estratégica seis do Plano de Desenvolvimento
departamental “Antioquia a mais educada” Urabá é hoje uma região de muitas

oportunidades e potencialidades que deve enfrentar grandes desafios políticos,
econômicos e sociais, para um desenvolvimento planificado, ambientalmente
equilibrado e sustentável, com equidade e justiça social, que traga bem-estar
para suas comunidades. Nesta medida o olhar integral ao território é um fator
chave afirma Fredy Mejía Betancur, Gerente Regional de Urabá. (JARAMILLO,
2015, p.3)

Atualizando estes compromissos num panorama que tem incidências governamentais
como aqui temos insistido, vemos que o papel da Universidade de Antioquia nos próximos anos
deverá ter muito compromisso e ser determinante na política de desenvolvimento departamental
para enfrentar os novos desafios que traz este reposicionamento.
3.5.2 O Plano de Ação da Universidade de Antioquia. Relação com o modelo governamental
da educação.
Entramos á desenvolver um pouco mais as questões referentes ao que a Universidade
planeja, o como se visualiza e a sua relação com a atual idéia de governo. No Plano de Ação
Institucional da Universidade de Antioquia (2012-2015) se declara como parte fundamental de
sua filosofia, os eixos da missão se fundamentam em três atividades institucionais principais:
Docência, Pesquisa e Extensão, são desde estes frentes missionais e organizativos de trabalho que
a Universidade pretende posicionar sua proposta de formação no âmbito acadêmico e cultural das
sub-regiões e do país, liderando processos que lhe permitam o desenvolvimento integral da região
na sua totalidade.
A aposta de desenvolvimento definida no Plano de desenvolvimento Institucional
contempla consolidar entre 2006 e 2016 “Uma universidade pesquisadora, inovadora e humanista
ao serviço das regiões e do país”. Neste se assume o “(...) compromisso de fazer da educação
superior um fator dinamizador do desenvolvimento regional e nacional, mediante a geração de
conhecimentos socialmente úteis, a formação humanística e cientifica de alto nível e a maior
interação com a sociedade no aperfeiçoamento das capacidades que os atores sociais requerem
para construir seus próprios projetos de desenvolvimento” (Universidade de Antioquia, 2006).
(...) Em coerência com a rota traçada para a década, o desafio neste triênio é afiançar “uma
universidade de qualidade, comprometida na construção de uma sociedade equitativa, solidaria e
educada”. Faz ênfase no sentido humano e na qualidade do projeto institucional para cumprir a
missão universitária com generosidade e compromisso social. A ação universitária estará

orientada a contribuir ao desenvolvimento da sociedade regional e nacional, com a
responsabilidade central de aportar a um desenvolvimento social inclusivo e centrado no ser
humano. Ratificam-se o compromisso de contribuir com a melhoria do nível educativo na região
e o país, o desenvolvimento científico e tecnológico e desenvolvimento da cultura, resultados
sociais que expressam a missão essencial encomendada á instituição. (universidade de Antioquia.
2012).
Este é o ideal traçado pela Universidade, proposta que encontra diversas problemáticas
em sua realização dentro de cada contexto sub-regional no aspecto de como o institucional cobra
o caráter do organizativo. Na procura destes propósitos formalmente declarados pelo Plano de
Ação Institucional da Universidade e que podemos interpretar como imagens da organização que
orientam sua conceição e ação,vai se definindo um modelo de Gestão educativa universitária, o
qual determina as características essenciais que a organização educativa pretende imprimir a tudo
aquilo que realiza em suas diferentes frentes de trabalho. Sem embargo por em marcha o Plano de
Ação e seu modelo de gestão tem seus efeitos não só na especificidade e importância que se da
para a conceição técnica para o manejo dos processos que se devem realizar como imperativos da
direção administrativa, senão também porque a traves deste acionar institucional quer se lograr
uma identidade organizacional própria e representativa no destino da “sociedade regional e
nacional”, fazendo ênfase nos processos de subjetivação (formação) que impacta na vida
cotidiana dos distintos atores e cenários do projeto de Regionalização.
Neste panorama, as atividades de Docência, Pesquisa, e Extensão como eixo dentro do
modelo passam a ser parte de uma complexidade administrativa e também formativa que deve
estar em forte coesão e aportando “energia e informação” para toda a estrutura organizativa em
geral, de tal forma que se configura um modelo de cultura organizacional determinante para
lograr os objetivos e fazer bem as coisas. Podemos mencionar como exemplos: a forma de propor
currículos, ler e avaliar as realidades do contexto, adiantar processos de pesquisa e extensão nas
comunidades, tudo isto procurando que o modelado possa achar sua forma final no desempenho
cotidiano dos atores da comunidade universitária.
Sem embargo estes propósitos parecem estar muito bem projetados e acordes com a
macro-política educativa para Colômbia e Latino-américa, trata-se do cambio para melhorar com

qualidade mais isto se encontra no plano do instituído (SCHVARTEIN, 2004), do formal, do
modelo de uma proposta de governamentalidade educativa geral que segue os princípios
neoliberais, redesenho institucional e descentralização, desde ali a política educativa aparece
numa perspectiva prescritiva, frente ao que se faz pertinente, contrastar e interpretar os efeitos
destas transformações nas vivencias do dia a dia da organização educativa universitária, os
desafios pedagógicos que estas mudanças implicam e a sua relação com o desenvolvimento local
e nacional. Em palavras do novo reitor pode se advertir o anterior:
Continuará o processo de transformação organizacional da Universidade?
Sou um convencido da modernização da Universidade. A Universidade tem que
se modernizar. Estive olhando um informe da gestão do reitor Alberto Uribe de
2014 e mostra a porcentagem do logro deste processo de transformação nuns
19%. Nós vamos revisar. Eu participei faz vários anos, quando era decano, no
que naquela época chamava-se SUGI - Sistema Universitário de Gestão Integral, que foi a primeira fase deste processo que estamos vivendo. Vamos manter e
aprofundar tudo que seja modernização da universidade ao serviço da academia.
(LONDOÑO, 2015, p.3).

Repensar a Gestão educativa e a sua perspectiva de governo no contexto de complexidade
da tensão global- local é complexo si se tem em conta o marco de referencia da orientação
neoliberal e ainda mais levando em conta o desenvolvimento dos eixos da missão definidos pela
Universidade de Antioquia como seus princípios institucionais, o que significa identificar como
funcionam neste caso particular as relações formais e informais da gestão educativa na estratégia
de Regionalização e no contexto local, identificando as formas particulares que ali adquire a
Organização Educativa, os conflitos e tensões particulares que se enfrentam nestes processos, em
termos de identidade organizativa, coordenação e autonomia, mas também das praticas e
discursos formativos que por efeitos deste modelo de gestão circulam nestas comunidades
educativas.
3.6. Imagens de Organização. O projeto universitário de Regionalização, contexto desde a
sede de Urabá.
Neste apartado nos aproximamos a umas imagens de organização educativa e de Cultura
Escolar que se vem constituindo na sede de Urabá como parte do processo de consolidação da
proposta universitária na sub-região. A dinâmica especifica do trabalho organizativo ali, revela

umas características especiais na sede que nos fazem repensar as questões antropológicas que este
desafio encara. Desde o foco da análise antropológico-pedagógico indagamos pela constituição
de uma Cultua Escolar em estreita relação com os processos da gestão em suas variáveis formais
e informais; evidenciou-se no trabalho de campo como a organização formal proposta pelo
modelo central em muitos aspectos é transbordada pela realidade do contexto, tanto desde o
estrutural quanto do cultural, assim as imagens de sujeito e de organização em contexto estão em
tensão com a formulação do projeto genérico que quer se desenvolver na sede.
A materialização do projeto universitário regionalizado, cujos logros são bastante
significativos e inquestionáveis, também amostra aspectos de necessária reflexão respeito ao
projeto político- pedagógico que a universidade poderia desenvolver como líder educativo da
sub-região. A gestão não é desde este contexto um assunto que se resolva somente no
administrativo senão que amostra suas problemáticas nas dimensões do curricular e o pedagógico
já que põe ante tudo em confrontação as idéias de formação que se expressam nas praticas e nos
discursos educativos que configuram a cultura escolar nesse contexto especifico. Na voz dos
atores, diretivas e docentes, conseguimos detectar os variados questionamentos que são feitos pra
organização educativa e os campos a serem reformulados dentro do projeto de Regionalização
num perfil mais refletivo e critico.
Eu penso que poderiam se fazer muito melhor se trabalhássemos em forma articulada e
como eu lhe disse que se garantisse com isso a permanência dos processos de investigação e
extensão. Que não estejam sujeitos simplesmente á presença ou não de um programa, senão de
processos com as unidades acadêmicas.
Institucionalizar o encontro entre as unidades isso tem que estabelecer-se, o que é mais
difícil, o seja desenhar uma estrutura de centro, isso é mais da dinâmica do trabalho que
possibilite o que voltamos em forma de interesse parcial, tem que se pensar muito isso, é
realmente por em realização o que o programa dispôs faz muitos anos. A gente revisa o
documento que deu suporte ao trabalho de regionalização e o tem claro, ou seja, é isso o que tem
faltado e não por falta de vontade, é que um programa como o de regionalização da Universidade
de Antioquia é um programa com todas as dificuldades e que no país não tem antecedentes.

Si bem a investigação institucional e a investigação na pós-graduação é muito
importantes, para nos é de grande importância, a investigação desde a aula nos
cursos de graduação e isso deve ser transversal para todas as licenciaturas
(Entrevistado em sede Urabá).

Este é um dos mais destacáveis aspectos que aparecem nas reflexões dos atores da
comunidade educativa, a investigação e o sentido formativo que esta possa ter não só como o
cumprimento de um requerimento central formal senão como parte constitutiva de um perfil de
cultura escolar nas sub-regiões. Este ponto chama atenção já que em termos organizativos e de
estrutura revela o grande caminho que ainda tem que ser percorrido, pois as maiores dificuldades
se encontram neste aspecto tanto pela falta das condições básicas (contratação de pessoal
vinculado), como também do sentido e prioridade que é dada á investigação em determinados
jogos de interesse, pois nas sub-regiões o tipo de investigação que se faça expressa também uma
idéia de governo com a qual se administra as sub-regiões.
Porem ao interior da Universidade fizemos uma reflexão que viemos
trabalhando desde mediados deste ano, preocupava-me muito a forma como
chegavam as diferentes unidades acadêmicas á região, muito amarradas ao seu
programa e a seu coordenador; realmente o efeito da coordenação acadêmica na
região é mas das notas, é mais o exame: articule-se e comunique-se com o
estudante, onde há dificuldades o falhas com a comunicação a gente entra a dar
apoio ao processo, porem realmente não há uma projeção acadêmica, não há
uma visão integral do processo e é uma critica construtiva que se fez ao modelo.
(entrevistado em sede Urabá).

Os questionamentos aos processos e a relação de centralidade das unidades acadêmicas e
as dinâmicas especificas das sedes com as que se constitui uma cultura acadêmica regionalizada,
revelam vários elementos que tocam direta e indiretamente á Gestão, a comunicação e a
identificação das necessidades organizativas específicas, colocam-se no centro das necessidades
de reformulas as formas de trabalho do processo da Regionalização.
O outro importante é formalizar muito mais as relações dos programas com a
Sede, formalizar e que fique bem claro, definir claramente as responsabilidades
que se tem... Tenho lido por lá num acordo, porem isto tem que descer e tem que
se estruturar ao procedimento, em manual de funções completas e isso evita em
grande medida muitos dos conflitos que se apresentam entre a central e as
regionais (Professor entrevistado sede de Urabá)

Agora bem, para estabelecer uma aproximação ás imagens de organização que vem se
reelaborando e ordenando a nível cultural nas sedes dentro do projeto de regionalização

universitária temos que reconhecer também o Modelo Administrativo e de Controle da
Universidade de Antioquia como o referente gnosiológico mais claro que promove este câmbio,
desde ali se estabelece á Gestão educativa universitária com um caráter competitivo e de
qualidade, desde o qual na perspectiva de concepção se adiantaram os processos da estratégia de
Regionalização.
Este processo de crescimento da instituição universitária nas ultimas três décadas, da mão
de um re-ordenamento governamental no departamento de Antioquia e em Colômbia, amostra
suas tensões, paradoxos e contradições, pois se bem se procura por este meio melhorar a
qualidade da Educação Superior a nível departamental e fazer desta um fator claro de
desenvolvimento econômico e político, não se teve em conta como elemento central no
comportamento dos fatores educativos diferenciais no ambiente regionalizado, tanto os que têm a
ver com as diferenças estruturais como aos níveis culturais e sociais.
Existem umas grandes diferenças tanto estruturais como de realidade e contexto, sobre as
quais o modelo nos seus inícios e ate atualidade não conseguiu singularizar, isto lhe representa
problemas ao confrontar-se o planejamento da organização com as realidades das praticas que
podem se gerar ali. Neste sentido tem que se dizer que o processo de reestruturação
governamental partiu da assinação de uma visão estratégica de desenvolvimento da mão da
Educação, porem desconhecendo ou pormenorizando as realidades sócio históricas das subregiões e de suas populações.
Localizados em contexto o problema da Regionalização mais detalhadamente no caso da
Universidade de Antioquia, a segunda universidade de Colômbia, em quanto á população e
quantidade de programas que são ofertados, esta instituição bicentenária possui uma longa e
dinâmica trajetória como representante da atividade universitária no país e é representativa
historicamente para o desenvolvimento da região no departamento de Antioquia, pelo qual
consideramos que, social e politicamente se faz muito interessante para ser analisada e para por
em contexto nossas reflexões teóricas. Uma universidade de caráter público e com uma
incidência bastante importante nos projetos educativos e de política publica regional.
Tem então, um papel o conceito de liderança na Universidade? A liderança pode
bem se considerar como um método para o logro da missão institucional, então,

devemos nos preocupar pelo método? É a liderança uma forma de
monopolização do poder e por tanto devemos desconhecê-la?
A propósito desta ultima pergunta, que tem uma grande profundidade, a pesar do
seu absurdo aparente, vale a pena nos deter para comentar que a liderança não é
mais concebida como um monopólio ou como a vertente de uma hierarquia,
senão como uma função estendida a todos os membros do grupo e por tanto
como uma base para a horizontalidade e a autarquia. (LONDOÑO, 1999, p.19)

Procuramos reivindicar e ressaltar o feito por esta instituição universitária, porem em
chave analítica e critica para uma maior compreensão da complexidade da Gestão educativa; seu
modelo administrativo e de Gestão nos últimos 15 anos vem atravessando por profundas
transformações de forma e conteúdo, tanto desde seu enfoque conceitual como desde seus
métodos e praticas, mudanças nas quais se misturam as formas de redirecionamentos estratégicos
e as propostas técnicas de manejo e medição dos processos (accountability), concepções
administrativas e de gerencia corporativa que consideramos são necessárias em certo nível,
porem devem ser analisadas, discutidas e compreendidas em sua relação com o marco geral da
educação, das transformações governamentais, institucional e organizativa do Estado colombiano
e suas formas de entender o desenvolvimento nacional.
(...) a agenda que dominou as reformas educativas na região promoveu um
movimento que tentou incrementar os padrões educativos (o que leva
obviamente uma definição especifica do que é qualidade da educação), um
ênfase extremo em provas de aprendizado e testes, e no que se denomina
“accountability”.
Especialmente na educação superior, as versões neoliberais da reforma educativa
enxergaram a universidade pública como um lugar de ativismo político com
baixa produtividade cientifica e um subsídio para as elites (devido á gratuidade
da educação superior ao nível da graduação em vários países da região) esta
visão redundou em objetivos de reformas educativas em educação superior,
vinculadas á eficiência, a citada accountability, os mecanismos de acreditação, a
universidade da competitividade internacional e a privatização da educação
superior (MARTINEZ, 2005, p. 10).

Nessa direção é necessário identificar e por em discussão os aspectos conceituais e
metodológicos que articulam estas transformações organizativas, tentando caracterizar o modelo
e as tendências do processo assinalado para a Regionalização da Universidade de Antioquia,
revistar as praticas e seus contextos para compreender de que forma também se desenvolve uma
estratégia governamental e de controle desde a Educação superior universitária, tentando
posicionarmos frente a isto.

Temos como propósito pra adentrarmos na questão, contextualizar e analisar os eixos da
missão que declara a Universidade de Antioquia e ver como se articula ali uma forma particular
de definir o campo e as tarefas da Gestão que se demandam institucionalmente. Isto implica
repensar questões administrativas, curriculares e também pedagógicas, principalmente porque
estas últimas talvez sejam as mais complexas de caracterizar e ajustar dentro das tendências
administrativas contemporâneas de marcado corte geral.
A forma como a Universidade é enunciada, formulada e proposta em termos institucionais
desde sua gestão como discurso ordenador e de controle, tem profundos efeitos em suas praticas
organizacionais, culturais e de poder, como é colocado por Schvartein (2004) “as organizações
materializam os propósitos das instituições”, pelo que no plano organizativo, no encontro com o
real, aonde tomam forma pratica os conceptos, normas e orientações gerais do programa
institucional, neste caso, da proposta de desenvolvimento e do papel da Educação Publica
Superior pra região de Antioquia – Colômbia. Ao respeito assim é manifestado em documentos
oficiais:
(...) ao nosso juízo, um Plano Nacional de Desenvolvimento com verdadeiro
enfoque regional, deve partir de uma perspectiva sistêmica, na qual é necessário,
em primeiro lugar, identificar os propósitos e metas que como nação deve–se
perseguir, e em segundo lugar, subordinado a esses propósitos nacionais, devera
se identificar o papel ou a funcionalidade que cada região pode e deve cumprir
para assegurar o bom desempenho da nação como um todo.
Em síntese, um planejamento com enfoque regional não pode se esgotar com a
incorporação de critérios regionais. O desafio é o de incorporar um enfoque
sistêmico de planejamento para assegurar que a nação como um todo, alcance os
objetivos que tem se proposto, ao tempo que se logram os objetivos de
desenvolvimento das regiões. (PLANEA, Plano Estratégico de Antioquia)79

Com estas referencias gerais que orientam o enfoque de governo que vem se estruturando
na ultima década, a Universidade de Antioquia vem executando seu plano de desenvolvimento
organizacional 2006-20016, onde manifesta de forma clara o seu desejo de atualizar e modernizar
seu sistema de gestão organizacional (PLANO DE AÇÃO 2006-2016), nessa perspectiva é
79
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traçada a tarefa expedita de construir um Sistema de Gestão Integral, amparado no modelo
denominado Gestão por processos, este é na atualidade o critério metodológico genérico80 que
vem se promovendo em todo o âmbito administrativo do país e da região de Latino-américa, o
qual pretende desenvolver um programa de governo corporativo em termos macro-políticos,
porém com seus efeitos e destinações particulares sobre os países da região, programa
administrativo que corresponde á perspectiva da chamada Alta Gerencia.
CAF - Banco de Desenvolvimento de América Latina-, é promotor permanente do
Governo Corporativo nas EPE e lidera as iniciativas para sua implementação na região. Seus
alinhamentos para o bom governo Corporativo, das empresas do Estado constituíram um
primeiro passo a frente, tanto para advertir as particularidades que determinam o contexto e a
natureza dos modelos de governabilidade das EPE locais e podem ser implantadas de forma
efetiva a nível regional. Este documento constitui a continuação do esforço na promoção do
Governo Corporativo nas EPE por parte de CAF, em tanto ferramenta conceitual e pratica que se
espera sirva de base para discussões a nível latino-americano, que envolvem tanto atores estatais
como privados e derive na geração de políticas para a boa governabilidade. (CAF, 2012)
Estas mudanças de enfoque e direção no nosso caso fazem que a lógica corporativa pra
Educação Superior seja mais notória e intensiva a partir da instituição da lei 87 de 1993, reforma
administrativa pela qual se promove a seguinte prescrição para o ambiente de controle
administrativo do país, a renovação da função e o papel do Estado com seus sistemas de controle:
Em concordância com o disposto nos artigos 209 e 269 da Constituição Política e a lei
No. 87 de 1993 que definem como controle interno pra Empresa, o sistema integrado por um
esquema de organização, com seu conjunto de planos, métodos princípios, normas e
procedimentos, assim como a garantia de confiáveis mecanismos de verificação e avaliação,
adaptados pela mesma, com o fim de procurar uma adequada gestão de todas as atividades,
operações e atuações, assim como a utilização da informação e a proteção de todos os bens e
80

Deve-se ter muito claro que este critério da nova administração, entra em correspondência com as novas tendências
em engenharia administrativa, onde a definição, medição e seguimentos do processo se fazem fundamentais para resituar a nova função administrativa (gestão), não se trata já do controle e a medição da produtividade como uma
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recursos, para que a administração se realize aplicando os princípios constitucionais e legais
vigentes, dentro das políticas traçadas pelo diretor e em atenção ao cumprimento das metas e
objetivos previstos no Planejamento. (Universidade Nacional de Colômbia, 2013).
Analisando esta referencia geral encontramos que desde este marco normativo e de
renovação do principio institucional do Estado e seu redesenho de formas de controle, que vem
funcionando e se desenvolve a Gestão e o controle interno como forma de ordem e controle
contemporâneo. Evidenciam-se assim, câmbios na forma de governo do publico e o papel da
Educação, cujos rasgos gerais descrevem a postura de governo corporativo desde a aplicação da
politica de gestão publica com fundamentos no setor privado, também aplicados ao caso da
Universidade de Antioquia. Também se definem desde ali, pela ênfase no controle dos processos
denominando eles como “Operações”, certificação e acreditação (accountability), câmbios
administrativos pautados segundo normas de qualidade internacional e critérios de
competitividade aplicados ao setor educativo (mercado educativo), como o novo critério de
crescimento e de desenvolvimento para toda América Latina. Ditos câmbios implicam uma serie
de modificações e transformações organizativas, estruturais, culturais e politicas e o
desenvolvimento de mecanismos de seguimentos e avaliação; aspectos que no caso da
Regionalização da Universidade de Antioquia se fazem ainda mais complexos, devido á ainda
fraca estrutura administrativa nas sedes, fundamentalmente em quanto ao problema da
autonomia81 e ás fraquezas de trabalho em termos de possibilidades diretivas e curriculares
descentralizadas.
(...) faltava muito pra chegar ao ideal que a Universidade se propôs com o
programa de regionalização em seus inicios, há certas deficiências que a traves
do longo da entrevista tenho manifestado, e que tenho identificado claramente
pela leitura previa que fiz, qual foi o ideal que a universidade se propôs com a
Regionalização, que temos e como podemos melhorar? Dentro disso, as
iniciativas que tem se forjado nestes tempos, tem apontado precisamente ao
dever de ser da universidade nas regiões e que foram bem recebidas por parte da
direção de regionalização, porem que tem que se fazer um esforço maior para no
vincular ao processo (Diretivo entrevistado na sede de Urabá. 15-06 2013).
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Respeito á questão da autonomia é um ponto que precisa ser esclarecido para nova fase do projeto já que quando
apelamos á mesma como uma necessidade nas regiões, não se sabe a que faz referencia: ¿falamos de uma autonomia
administrativa, financeira, acadêmica ou curricular? Ou talvez é necessário por todos estes aspectos dentro de uma
nova estratégia de descentralização para redefinir as ações urgentes para reformular o projeto administrativo.

A respeito destas transformações que vem se dando e sobre as quais se podem fazer
variadas leituras, o que resulta complexo desde a nossa compreensão e especialmente frente á
tarefa da Regionalização em termos de uma perspectiva governamental, é como esse discurso e
essas práticas da Gestão dentro da Universidade de Antioquia ao serem orientadas ás praticas
gerenciais (governo corporativo) colocadas desde a lógica do setor privado, fazendo muito mais
ênfase em definir o processo administrativo como uma somatória sistemática de “operações”
medíveis, que restam a capacidade reflexiva pelo contexto, esta é uma das preocupações, respeito
ao papel da Universidade Pública como projeto político pedagógico, nos contextos sócioespaciais onde a Universidade de Antioquia faz presença. Trata-se de levar a Universidade para
as sub-regiões ou de gerar a Universidade desde as sub-regiões? Dar resposta á este interrogante
implica enfrentar os desafios das orientações do modelo nos próximos anos, o que se vê com a
consolidação do projeto cultural universitário nas sub-regiões, compromete cada vez mais á
Universidade e o seu modelo de gestão universitária, expressado assim por atores locais:
A universidade deve ajudar a se fortalecer ela mesma na Gestão e ao
melhoramento das outras universidades na região, como Alma Mater deve fazer
e de fato vem fazendo, então desde o programa de direito o que pretendemos é
articular uma cátedra que é supremamente valiosa para a Universidade e a
região, é a cátedra de Formação Cidadã e regional que foi implantada em
disposição legal. (Professor entrevistado na sede de Urabá).

Frente a este panorama onde cada vez há mais elementos para serem levados em conta, os
documentos de orientação e referencia institucional, consultados para esta investigação, dizem
constantemente a importância do Planejamento onde a diretriz consiste em “garantir os meios
pra levar a cabo a operação da melhor forma” (Plano de Ação 2006-2016); orientações que ao
nosso modo de ver mesmo sendo necessárias dificultam a refletividade como pratica pedagógica
no sentido do reconhecimento das diversas realidades e características das sedes, (refletividade
antropológico-pedagógica), pois se parte de fixar uns indicadores e umas metas operativas que
muitas vezes não refletem as reais possibilidades das sedes e de seus contextos.
A idéia de operação como principio funcional gera imagens da organização educativa que
instrumentaliza a Gestão, desconhecendo as assimetrias organizativas, culturais, subjetivas e de
recursos materiais que se tem em cada uma das sedes. Foi possível constatar isto de forma clara
ao observar os grandes avanços em vários aspectos da sede de Urabá a pesar da grande

dependência administrativa e curricular em relação á diretrizes da sede central, o que amostra não
só o legitimo direito e dever da Universidade como geradora de desenvolvimento local, senão
também a tarefa que tem como promotora de uma proposta governamental de controle e
desenvolvimento sub-regional. A reestruturação do enfoque organizativo e de gestão desde estas
perspectivas tem efeitos no curricular, tanto no formal como na informalidade do processo
educativo e claro também na constituição da identidade das sedes (Da Silva, 2001); este é um
ponto chave para pensar a relação como o contexto do sub-regional, o problema a transposição
conceitual e metodológica da chamada Alta Gerencia proveniente do setor privado, sua entrada e
aplicação sobre o campo da administração pública, ali a importância da reflexão critica do
curricular, é um dos pontos mais complexos que reflete as atuais transformações e tensões.
O ensino e o aprendizado se organizam a traves do currículo, o dispositivo que
concreta essa relação didática entre o que, quem e como se ensina e o que, quem
e como se aprende. Como ficou assinalado anteriormente, o currículo acadêmico
é fragmentado e disciplinar, descontextualizado, tomado como um fim em si
mesmo, quando não é mais do que um instrumento pra produção e
desenvolvimento do conhecimento. O recente interesse amostrado no contexto
universitário pelas questões curriculares me parece que em muitos casos piora as
coisas. O programa de estudos tradicional e academista continua girando ao
redor do listado de matérias por curso proposto desde as diferentes áreas de
conhecimento e dos diferentes departamentos, habitualmente em pugna pela
apropriação de créditos do programa total. A isto é somada a incorporação, com
maior força e legitimidade institucional, de um modelo de planejamento didático
tecnicista e instrumental. (BONAFÉ, 2014, p.14).

As conseqüências dos princípios conceituais e metodológicos que transbordam da razão
técnica são realmente profundas, redefinindo a noção mesmo de funcionamento institucional e as
logicas da Universidade Pública, suas dinâmicas culturais e políticas; este é um ponto de debate
bastante denso, o papel da Universidade no desenvolvimento regional e local, na perspectiva do
problema maior de um modelo de formação que se fundamenta numa antropologia neoliberal,
como já assinalamos, o qual modela outras imagens de organização educativa e de sujeito como
ideal a formar, além de outras perspectivas de desenvolvimento econômico.
Resulta muito importante para enquadrar e compreender os níveis de toda esta estratégia
política de renovação e de controle institucional -que aqui definimos como governamental82
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Este conceito se fundamenta desde a tradição foucaultiana, o qual adquire uma longa trajetória ate a atualidade,
“governar nesse sentido, é estruturar o possível campo de ação dos outros” (Focault, 1983, p.239), e dando mais um

desde a gestão educativa- contextualizar para o caso colombiano os modelos de renovação
institucional acontecidos na década dos noventa, período de reformas, como é o caso da
orientação geral denominado Modelo Padrão de Controle Interno para o Estado Colombiano MECI 1000: 2005, para o que viemos analisando é especificamente nesta década que é redefinido
todo um sistema geral de controle interno das entidades de ordem nacional e territorial, onde
sobressai como prescrição central da aplicação “um enfoque de operação baseado em processos”
(p. 1), a qual tem como base a Lei 87 de 1993.83
Estas mudanças se dão no contexto de vários processos de reformas de corte institucional
em toda América Latina. Os quais tocam de forma especial o setor educativo, tanto em seu
redesenho como desde sua concepção, é possível advertir especiais semelhanças nos processos de
redesenho institucional levados a cabo no México, Colômbia, Argentina, Brasil e em outros
países da região. Ali esta o sentido governamental destas reformas em termos institucionais e
organizativos, novas condições e instruções para o controle da conduta administrativa e de
direção, as quais requerem de sérios processos de reestruturação inspirados desde o enfoque
politico neoliberal aplicado á Educação o qual se prescreve como absolutamente necessário.
É desde este cambio no marco normativo geral da política em Educação, com seus novos
princípios e formas de funcionamento (imagens de homem e de cultura), que se redefinem as
novas ferramentas gerenciais pra gestão das funções publicas, câmbios que entendemos como reordenamentos governamentais e que tomam forma expedita, para o nosso caso com o Decreto
1599 de 2005, mediante o qual se adotou para Universidade de Antioquia o Modelo Padrão de
Controle Interno MECI, instrumento administrativo que passa regulamentar o funcionamento das
instituições publicas do país. No caso da estratégia de Regionalização da Universidade de
Antioquia, é notório como o “modelo”, as pratica administrativas e de gestão no contexto do
regionalizado foram transferidas em seus inícios de forma quase alheia e desconhecendo as
características especiais destes novos contextos educativos e organizativos.
passo, também poderíamos dizer: o como governamos a nos mesmos. Reconhece-se a governamentalidade, o jeito
em que as diferentes lógicas do poder delimitam de forma especifica ou geral, implícita ou explicitamente o controle
sobre a conduta dos sujeitos e das populações. Em últimas às múltiplas formas de produzir sujeitos. (cf. Castro,
2010).
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“Pelo qual se estabelecem normas gerais para o exercício do controle interno nas organizações e os organismos do
Estado Colombiano”. Esta diretriz rege também as universidades publicas.

Estes desconhecimentos das especiais necessidades estruturais e administrativas do
desenvolvimento dos projetos das sedes instaladas nas sub-regiões marcaram no inicio situações
complexas e problemáticas que ainda hoje persistem entre as sedes e a coordenação central, sem
embargo, isto vem melhorando notoriamente, tem se discutido o novo panorama de governo
institucional84. Devem-se entender os câmbios na lógica histórica de um grande projeto de
transformação, do qual podemos deduzir que a contextualização da idéia de organização e das
praticas de gestão nas sub-regiões continua sendo uma tarefa chave pra redefinição do projeto e
seus novos alcances.
Ao interior da Universidade temos nos dado a uma reflexão que viemos
trabalhando... Preocupa-me muito a forma como chegam as diferentes unidades
acadêmicas ás regiões, muito amarradas ao seu programa central e ao seu
coordenador, realmente o efeito nas possibilidades da coordenação acadêmica na
sub-região é mais notário e complicado, seja porque não se da a estrutura dos
processos acadêmicos e isso é muito mais notário, aqui é mas avaliação, o
articule e comunique-se com o estudante... Tarefas operativas, onde há
dificuldades ou falhas com a comunicação a gente entra para apoiar esse
processo, porem realmente não há uma projeção acadêmica estável aqui, não há
uma visão integral do processo e isso já é uma critica construtiva que se lhe fez
ao modelo. (Diretivo entrevistado na sede de Urabá, 2012).

Na cita anterior vemos de que forma as questões da Gestão educativa em contexto,
acabam incidindo fortemente nas dinâmicas acadêmicas e curriculares da sede; assim desde este
caso diferencial que amostra as dificuldades das praticas e as orientações técnico-administrativas.
Por tudo exposto ate aqui, ao enfrentar analiticamente o modelo da Gestão educativa e seus
desenvolvimentos no caso da Regionalização da Universidade de Antioquia, supõe levar em
conta, as questões internas e externas, os panoramas nos que se mobiliza a reforma no campo
organizativo do trabalho universitário, os efeitos e marcos que surgem como ação do governo.
Os processos de governamentalidade que a Regionalização vem desenvolvendo, o
discurso normativo, educativo, de modelação e de regulação dos sujeitos e as populações, são
aspectos que citamos em suas perspectivas mais gerais, mas que além precisam ser analisados em
suas implementações mais particulares dentro das dinâmicas da Organização educativa com o fim
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No primeiro semestre de 2015 toma possessão oficial o novo reitor da Universidade de Antioquia, o doutor
Mauricio Alviar, como sua chegada á direção desta instituição, se fecha um ciclo iniciado pelo ex-reitor Alberto
Uribe Correa trás doze anos consecutivos ao frente da instituição. O câmbio aparenta ser substancial no plano de
governo e de entrada o doutor Alviar falou em mudanças importantes no enfoque e na importância do tema da
Regionalização da Universidade desde um enfoque completamente descentralizado.

de contextualizar-nos nas seguintes perguntas: Como se tenta dar um controle? Como se definem
novas linhas de decisão? Quais são suas prioridades? E como se conecta a gestão institucional
com as políticas educativas sub-regionais, departamentais e nacionais? No caso do contexto da
organização regionalizada encontramos que estes aspectos ficam bem mais complexos pelos
aspectos de pertinência e currículo:
Tem como você pode perceber, um tanto de idéias que desejamos imprimir á
coordenação acadêmica, para que não seja essa visão estática e notarial das
coordenações acadêmicas, senão que vinculemos num exercício real de
formação acadêmica, de como afetar positivamente o currículo a fim de
dinamizar os programas, os manter pertinentes e atualizá-los á procura de que
realmente sejam atendidas as necessidades do programa e as regiões (Diretivo
entrevistado na sede de Urabá).

Queremos deixar clara a relevância que este tipo de abordagem possa ter para os estúdios
críticos do projeto educativo universitário no departamento de Antioquia, não se trata só de um
assunto de reformas administrativas e as suas aplicações no campo educativo ou de um tema de
cobertura educativa e desenvolvimento, senão do sentido de transformação da Educação como
projeto político a maior escala, do seu componente governamental associado ao território e a
formação de sujeitos. A Regionalização no caso de Antioquia, não deve ser colocada só em
termos de relação com a nação, senão também em relação com os territórios ao interior do
Departamento. Precisamos de umas regiões fortes pra fazer forte a nossa nação, porem isso só é
possível se ao mesmo tempo temos sub-regiões e localidades fortes, econômica, política e
socialmente.
Para isto se propôs um modelo de desenvolvimento local, que baseado na
construção de capacidades locais, permitisse a inserção apropriada do território
nas dinâmicas globais, para assegurar um crescimento sustentado e sustentável e
que por vez propiciasse o desenvolvimento das pessoas e seus territórios mais
pobres. (PLANEA, Plano Estratégico de Antioquia. 2002).

São nesses panoramas de governo que a imagem de prosperidade econômica, liderança, e
desenvolvimento, que modela o câmbio de paradigma, inscreve-se como estratégia no atual
modelo administrativo da Gestão educativa, é desde ali que então se definem as linhas
estratégicas (a apropriada inserção do território) da política de Educação Superior regionalizada
e as funções político- administrativas para levar a cabo este tipo de regulação e de controle desde
a educação superior. Transformações de forma e conteúdo que evidenciam novas lógicas de

trabalho, de desenvolvimento institucional e o que se espera com resultado desse modelo
aplicado ao controle da população, o qual não é necessariamente mau, o que nos preocupa é a
falta de claridade e discussão, respeito ao papel que vem jogando nesse sentido a Educação
Superior Pública.
O modelo de controle interno (MECI) apresenta uma serie de protocolos procedimentais,
que caracterizam sua estrutura, os quais deixam ver a forma como se pretende organizar a função
administrativa e o que é esperado como resultado, estes referentes deveriam ser seguidos por
membros da organização e ordenar as tarefas para garantir o melhor funcionamento institucional.
Observemos quais são estes:
Atividades de controle: conjunto de elementos que garantem o controle á execução da
função, planes, programas da Universidade, fazendo efetivas as ações necessárias para o manejo
de riscos e orientando a operação para a consecução dos resultados, metas e objetivos.
Políticas de operação: guia de ação que orienta a atuação dos servidores universitários
para execução econômica, eficiente e eficaz das atividades e tarefas próprias do seu cargo.
Determinam-se com base nas normas legais requeridas para a execução das atividades e diretrizes
estratégicas da Universidade, em especial aquelas relacionadas com a administração de riscos.
Procedimentos: conjunto de especificações, relações e ordenamento das tarefas
requeridas para cumprir com as atividades de um processo, controlando as ações que requer a
operação da Universidade. Estabelece os métodos para realizar as tarefas, a designação de
responsabilidade e autoridade na execução das atividades.
Controles: ações ou mecanismos a traves dos quais se consegue a prevenção ou redução
do impacto que pode se gerar pelos riscos que estão associados aos processos da Universidade e
que afetam o cumprimento dos objetivos institucionais. Desenham-se com base na analise de
riscos nas atividades, para regular o funcionamento dos processos.
Indicadores: conjunto de mecanismos ou variáveis de caráter qualitativo ou quantitativo
para fazer avaliação da gestão universitária em relação ao logro dos objetivos institucionais. Os
indicadores permitem controlar o comportamento dos fatores críticos na execução dos planos e
dos processos, para determinar o grau de avanço ou logro dos objetivos traçados em relação ao

resultado esperado. Os indicadores de eficiência determinam a produtividade com que se
administram os recursos, os de eficácia medem o grau de cumprimento dos objetivos definidos e
os de efetividade medem o impacto na satisfação das necessidades da cidadania.
Manual de procedimentos: guia de uso individual e coletivo que permite aos servidores
universitários conhecer a forma como se executa o desenvolve a função administrativa, propicia a
realização do trabalho numa linguagem comum para todos. É um documento que consolida
diretrizes políticas, normas ou disposições internas dirigidas á estandardização do conhecimento
da operação da Universidade e a criação de uma linguagem comum. (MECI 1000, 2005).
É das prescrições que dão o caráter de estrutura ao funcionamento organizativo, nos
documentos de direcionamento organizativo e administrativo da Universidade de Antioquia na
atualidade, notamos como são de importantes os aspectos de desenho administrativo, os quais são
referencias chaves para compreender o modelo de gestão que vem se executando e seu paradigma
de apoio. Deve-se destacar a linguagem técnica que se articula neste discurso prescritivo, o qual
elabora uma imagem de organização (Morgan, 1998) desde os conceitos de eficiência,
produtividade, eficácia, controle, execução, função, risco, entre outras categorias que se
desprendem de estas e que fazem referencia á “padronização do conhecimento da operação”,
noções conceituais com que se articula o discurso da Gestão no âmbito universitário e que
resultam problemáticas quando se procura levá-las ás realidades regionais.
O discurso prescritivo nesta nova retórica da organização, amostra a forma em que estes
câmbios fazem parte de um novo programa de reestruturação do governo, da gestão da política
publica educativa para América Latina. Aqui temos um exemplo desta forma de concepção
governamental em nosso contexto:
É por isto, que nem a reforma do Estado nem a de suas Administrações Públicas
justifica-se em si mesmas, e sim porque sejam necessárias para garantir o
desenvolvimento dos povos, dali que se posicione na atualidade a idéia de ver ao
Estado como matriz institucional integradora das dimensões política, econômica
e social do desenvolvimento dentro da noção de governabilidade democrática. É
por isso que o exacerbado dogmatismo anti-estado dos anos ’80 começa a dar
passo a uma redefinição do seu rol nas sociedades latino-americanas onde o
modelo normativo de racionalidade organizativa instalado no velho paradigma
burocrático de funcionamento do aparato publico vem, pouco a pouco, abrindo
passo para uma visão mais omni- compreensiva onde a mudança de um modelo

de desenvolvimento-e do modelo de Estado correspondente-, não é um simples
melhoramento da lógica instrumental com que funciona. Ao contrario, é um
cambio de atores, de poder, de conhecimento, de habilidades e competências, e
de modelos mentais, valorativos e de significação. Mediante isto vamo-nos
transformando nós mesmos num (ás vezes) doloroso processo de aprendizado,
onde a “falácia tecnocrática” é insuficiente para pretender mudar o sistema de
incentivos da Administração Publica (RAMIREZ, 2001, p.3).

Analisando um pouco mais diríamos que nesse amplo panorama de câmbios e
transformações que supõem nosso enfoque critico, não são possíveis estes programas sem
redefinir uns novos valores e perfis de sujeitos; ali o problema da formação a partir desta
orientação, o autogoverno como aspecto substancial e diferencial que apresentam estes câmbios,
suas transformações de principio e sentido devem se compreender com esta nova cultura
organizacional que nos é imposta. Estariam também os efeitos pedagógicos que dito processo de
renovação acarreia, os quais são de grande impacto tanto a nível pessoal como coletivo e que
aparecem evidenciados nas estratégias do aprendizado permanente (leaming) y do coaching85 que
hoje fazem parte dos programas formativos dos quadros diretivos universitários.
Estes câmbios colocam novas trajetórias governamentais que para poder erigir seu sistema
de controle e produção de sujeitos, apelam á auto-afirmação individualista e não ao trabalho
cooperado, o slogan sempre diz: “sempre pode se fizer melhor, supere-se você mesmo”,
moralização desde a qual devem se exercer ações operativas vazias de toda possível ambivalência
e que sejam altamente competitivas. Em contraste a Gestão educativa vista numa perspectiva
critica e como resposta alternativa, supõe então o desenvolvimento de uma perspectiva de
pedagogia desde o principio da autonomia reflexiva (Benner, 1998) e da promoção do governo de
si mesmo em sentido critico (Gómez, Martinez y Jódar, 2006) como uma clara diferencia respeito
á concepção do modelo instalado.
Situando-nos novamente no caso do projeto de Regionalização da Universidade de
Antioquia, este câmbio institucional e organizativo representa ainda maiores tensões e
ambivalências, dado o caráter diferencial tanto cultural, social e histórico das sub-regiões, como
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Por toda parte o discurso que promove as formas autônomas, parece re- codificar a forma de ética e comportamento
social, a competência desde a estratégia pessoal define a imagem de sujeito que esse sistema declara e promove:
“seja autônomo”, “seja responsável”; no sucessivo, estes chamados são ordens e terminam por nos afundar no que os
psicólogos chamaram de doublé blind, uma forma de vinculo contraditório com as pessoas e as coisas.” (Fitoussi e
Rosanvallon, 1997, p. 39).

estrutural das sedes e os fatores de preparação do recurso humano das sedes. Assim reconhecem
estes aspectos diferenciais na voz dos atores envolvidos neste processo:
Por parte da direção de Regionalização, há um total apoio ás iniciativas que
temos feito aqui, ou seja, a direção tem achado muito oportuno todas estas
propostas e não tem poupado esforços em ajudar, mais aonde esta o assunto?
Como pode observar e eu posso pecar por desconhecimento e for atrevido,
porem o faço de muito boa fé, é que ainda há muitos problemas de direção, é que
a figura de regionalização não é uma figura real administrativa... Certo? Se
realmente as dinâmicas e assim se fez ver nas ultimas reuniões acadêmicas que
tivemos em Medellín, as dinâmicas acadêmicas estão sob as faculdades, o
acadêmico esta sob a faculdade e as arandelas das unidades acadêmicas que são
as que dinamizam esse processo acadêmico; então é muito importante e nisso o
trabalho que pode fazer a direção geral de regionalização, é promover o encontro
das unidades acadêmicas para que comecem a refletir nas formas e serem
unidades interdisciplinares, desde as quais possa realmente robustecer estes
processos curriculares. Creio que é nessa medida, porque sem duvida cada
unidade acadêmica vem fazendo-o bem, porem falta, e amostra disso são os
resultados que temos na região (Membro da equipe diretiva da sede de Urabá.
Entrevista. Julho -2013).

No caso da Universidade de Antioquia e especialmente para seus processos de
Regionalização estas tarefas e requerimentos da Gestão por processos que se complicam ainda
mais, por não ter a suficiente infraestrutura administrativa instalada nas sedes, além do problema
das autonomias para direcionar e se ajustar a estas mudanças, uma realidade que aflora nesta
nova etapa do processo destes vinte anos que cumpre o programa (1995-2015), além dos grandes
logros obtidos e do destacado impacto logrado nas dinâmicas das sub-regiões.
Em recente visita á sede, nos comentava o novo reitor o Doutor Mauricio Alviar, da
necessidade de avançar sobre o modelo, porem imprimindo-lhe maior força á descentralização, o
qual supunha criar maior autonomia, isso esta bem a gente aqui como diretivo sabe todo o tempo
disso, expressado em dificuldades diárias, porem a gente se pergunta que tipo de autonomia é
esta?, Referimo-nos a uma autonomia financeira?, Administrativa? Acadêmica? Acho que este é
um dos pontos da grande discussão sobre a nova etapa do modelo nas regiões, além dos grandes
desafios para lográ-lo. (Diretivo entrevistado na sede baixo Cauca)
A anterior cita permite evidenciar que aspectos da formação de recursos, conhecimentos
específicos das demandas contextualizadas dos eixos da missão (Docência, Pesquisa, Extensão)
impedem desenvolver estes propósitos de forma cabal e adaptada á realidade dos contextos, além

de que em muitas ocasiões de forma empírica as realidades amostram na práxis a necessidade de
repensar em contexto o problema da Gestão educativa. O novo norte que começa a se enunciar
com o cambio de governo institucional espreita o complexo problema de criar estruturas
universitárias mais complexas e com maior capacidade de ação nas sedes. Câmbios que
expressam a nova concepção do controle dos sujeitos e das organizações educativas como outro
espaço de redefinição do marco institucional; assim o processo da Regionalização da
Universidade desde esta perspectiva também atravessa e faz parte da consolidação desta nova
lógica que tem efeitos no território:
(...) um processo de criação de regiões convertidas em espaços geográficos
econômicos, políticos e culturais capazes de exercer chefia no desenvolvimento
nacional.
Ao nosso juízo, um Plano Nacional de Desenvolvimento com verdadeiro
enfoque regional deve partir de uma perspectiva sistêmica, na qual é necessário,
em primeiro lugar, identificar os propósitos ou metas que como nação devem se
perseguir, e em segundo lugar, subordinado a esses propósitos nacionais, devera
se identificar o papel ou a funcionalidade que cada região pode e deve cumprir
para assegurar o bom desempenho da nação como um todo.
Em síntese, um planejamento com enfoque regional não pode se esgotar com a
incorporação de critérios regionais. O desafio é incorporar um enfoque sistêmico
de planejamento para assegurar que a nação como um todo, alcance os objetivos
que se propuseram ao tempo que se logram os objetivos de desenvolvimento das
regiões. (PLANEA, Plano Estratégico de Antioquia)86

Este enfoque administrativo que produz imagens de organização instaura se a partir do
desenvolvimento da que temos chamado uma Antropologia neoliberal (capitulo uno) a qual
caracteriza se na trajetória de formação do novo projeto político, econômico, social e cultural, o
qual redefine e modela as idéias de sujeitos e de cultura, dispostas mediante novos valores
culturais e de comportamentos dentro das organizações. Nestes câmbios, no regime das formas da
“Autogestão” e a “transparência” (HAN, 2013)
Para onde apontam os princípios situados pra funcionalidade racional como amostra o
documento citado anteriormente; assim passa a ser pilar filosófico-antropológico, dispositivo
subjetivado do modelo de controle que se estabelece na contemporaneidade, com alcances na
própria redefinição da formação do sujeito e das organizações educativas contemporâneas. De tal
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Pronunciamento feito por Juan Guillermo Villada Arango Assessor PLANEA Medellín, abril 13 de 2011.

forma que, o determinante em termos de cultura para o trabalho na organização, transfere se
também como forma de inspiração e manejo da própria vida e identidade das pessoas, este é um
aspecto que abordaremos no seguinte capitulo. A propósito comenta Han:
Nenhum outro lema domina hoje o discurso publico como a transparência. Esta
reclama se de forma efusiva sobre tudo em relação com a liberdade de
informação. A onipresente exigência de transparência, que aumenta ate
converte-la num fetiche e totalizá-la, remonta se a um cambio de paradigma que
não pode se reduzir ao âmbito da política e da economia (...). Assim a sociedade
da transparência manifesta-se em primeiro lugar como uma sociedade positiva.
(HAN, 2013, p. 11)

Estes câmbios de perspectiva do e o papel do Estado em sua função governamental são
muito complexos e interiorizados e supõem erigir novas estratégias da pratica administrativa,
porem também e fundamentalmente, de uma nova concepção da formação e da Educação.
Requerem como temos observado de uma pedagogização desde o discurso da gestão dos sujeitos
autônomos, auto-avaliativos e cooperativos de forma psíquica e emocional, desta forma modelam
se umas personalidades praticantes e ativas de seus próprios processos de mudança,
tematizadores do êxito no desenvolvimento de suas atividades laborais e na sua vida cotidiana.
No caso da Universidade de Antioquia e seu processo de organização da Regionalização,
podemos evidenciar como no seu Plano de Ação 2006-2016 condensam se as intenções
transformativas que viemos analisando, expectativas e orientações que também coincidem com o
indicado no Plano Estratégico de Regionalização 2002-2012, pelo qual as anteriores reflexões
teóricas nos permitem compreender e visualizar os desafios de uma nova etapa de governo
institucional, de novas formas de organização que iniciam seguramente com o cambio nas
estratégias de Gestão.
(...) baseado na autonomia e a instalação de capacidade. Da mão do reitor
Mauricio Alviar Ramirez e o novo governo universitário, os esforços da direção
de regionalização estarão concentrados em:
-Gerar processos de descentralização de aquelas sedes com características
propícias e maturidade do processo.
-Potenciar o trabalho articulado por áreas do conhecimento, favorecendo olhares
e formação integradora.

-Fortalecer a relação com os níveis precedentes da educação nos territórios
regionais, contribuindo á qualidade da educação como propulsor do
desenvolvimento.
-Gerar e qualificar os espaços para o estudo, a cultura, o esporte e a arte.
-Fortalecer a infraestrutura e as dotações.
-Favorecer articulações e alianças entre os eixos da missão e com atores públicos
e privados, que contribuam ao desenvolvimento e equilíbrio regionais.
-Fortalecer a oferta de pós-graduação a vinculação dos ingressados com a Alma
Mater.
-Promover o desenvolvimento da pesquisa e a extensão o marco das realidades
nacionais, que vislumbram a construção da paz como o grande desafio da nação
e seus cidadãos. (MONTOYA, 2015, p.5).

Fica expressado assim nas atuais referencias ao novo plano de governo, as intenções e a
forma que se vem dando um tipo de determinação, de cambio institucional para a Universidade
de Antioquia, no marco de regulamentações pra Educação Superior em Antioquia e Colômbia. As
tensões que ali se desencadeiam, tem relação como uma imagem genérica de Organização
Educativa que esta em grande medida, ideologicamente em ralação, com ás visões gerencialistas
e de “governo corporativo”, as quais foram fortemente promovidas na década dos noventa pelo
governo nacional e como parte da reforma política educativa em toda a região Latino-Americana,
o qual fomentou o cambio para que hoje este discurso seja tomado como algo de curso “natural”;
desta forma temos no panorama discursivo e pratico da Organização educativa, narrativas e
formulas técnicas que por toda parte nos falam dos processos de Gestão desde uma sorte de
“pedagogização” positiva do conceito frente aos chamados da sociedade contemporânea e
apelando á Educação como base.
Atribui-se a esta (gestão) toda explicação do êxito tanto individual como coletivo, e na
sua falta ou mau direcionamento, o fracasso institucional e organizativo das instituições na
contemporaneidade. Todo é e se explica por meio da Gestão e também toma forma no modelo de
controle interno do Estado colombiano, que serve á regulação dos atos administrativos e
organizativos da Universidade Publica.
Os princípios filosóficos que fundamentam e que ao mesmo tempo se
comportam como necessárias “rotas de trabalho” definem um modelo
administrativo de responsabilidades individuais e coesões coletivas ás que
devem ser-lhe estabelecidos claros indicadores de medição e que se caracterizam

por situar, como já tínhamos dito o autocontrole em mãos do sujeito, obrigandolhe a que este se responsabilize de forma pessoal e emocional. É assim que se
põem os fundamentos do: “Autocontrole, Autogestão e Auto-regulação, como
pilares que ainda são a base para um controle efetivo Técnico do Modelo Padrão
de Controle Interno pra o estado Colombiano” – MECI.
Em: (http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicações?no=2162)

Em síntese a filosofia que acompanha estes câmbios fundamenta-se num valor positivo do
ato administrativo que se estende para todas as coisas que rodeiam a ação organizativa, uma
filosofia que prega o êxito sem contradições ou tensões, sem exercício claro de refletividade ou
negociação, que não aceita a possibilidade do fracasso ou a contradição como parte das dinâmicas
das organizações, que procura por todos os meios o controle dos detalhes e a previsão dos
resultados, a diminuição dos riscos e das perdas. É desde ali que também se fundamenta o
desenvolvimento de uma subjetividade comprometida com o trabalho, não só física senão
psíquica e emocionalmente, propósitos com os que se gera uma mentalidade que privilegia o
fazer sobre a reflexão.
3.7. Mudanças antropológicas da cultura organizacional
Neste âmbito de câmbios antropológicos da cultura organizativa e do sentido da vida, das
estritas orientações ao êxito, mobiliza a genealogia do conceito de Organização como parte
fundamental desse re-ordenamentos governamentais que vem se efetuando tanto na vida
produtiva e laboral como em outras esferas da vida que edificam a subjetividade contemporânea e
suas manifestações comportamentais. Já no caso especifico da Organização Educativa, campo
onde teve enorme acolhida esta perspectiva, se nos apresenta á Organização como um espaço
social que condensa em praticas, rituais e conflitos, todo o potencial de uma comunidade reunida
baixo uns propósitos declarados: o “Educar”, porem também unidos pelos efeitos de aspectos
subjetivos e emocionais, micro-políticas da escola, (Ball, 1989), que quase nunca se declaram de
forma explicita e intencional mais que são igualmente efetivas em termos do vinculo e do
compromisso das pessoas, pressupostos que definem o posicionamento dos sujeitos dentro da
cultura escolar e das estratégias de governo que são aplicadas sobre estes.
É abundante a literatura que se aproxima á definição do termo organização, para este
estudo em particular, consideramos a importância de levar em conta as distinções, segundo o

liberal Friedrich Hayek existem dois tipos de agrupações humanas ou formas de organização
diferenciáveis assim: do tipo Kosmos, estas são as de ordem social espontâneo ou endógeno,
próprias das comunidades e agrupamentos sociais abertas, que estão mais relacionados com a
vida domestica e com uma geração de redes e laços á longo prazo. E as do tipo Taxis,
coordenadas por uma ordem social criada ou exógena, as que denominamos frequentemente
como empresas e corporações e outras ordens com regras claras e com uns princípios
institucionais, das quais se esperam resultados projetados desde o planejamento (HAYEK, 1985).
Neste segundo ordem se situam as Organizações intencionadas e no sentido mais genérico
as empresas produtivas, para fazer referencia a uma ordem social dirigida, criada com uma
finalidade previamente estabelecida e por tanto susceptível de Gestão. Sobre esta perspectiva, a
qual é imperante, é fácil identificar o sentido racionalista que recai sobre o termo no nosso
contexto; a escola contemporânea vem se definindo desde ali. Sem embargo e é o ponto da
reflexão, não todas as organizações cumprem totalmente as características anteriormente
mencionadas para serem somente empresas, pois os princípios da missão e a labor sociocultural
que elas realizam, lhes assinam características próprias como é o caso da Escola no seu devir
histórico.
Neste cenário de aplicação empírica no campo da Educação Superior nos situamos para
compreender a complexidade da Escola como Organização e o cambio de paradigma e de
praticas que isto supõe. Nessa direção converge uma serie de tarefas e reflexões, de outros
recursos narrativos- formativos necessários: que somos em quanto organização? O que fazemos e
de que forma? E pra quem trabalhamos? Aspectos que devem ser amplamente discutidos pelos
estamentos universitários, além de identificar as novas tarefas que devem ser administradas de
forma controlada e ajustável aos novos contextos da regionalização, processo sobre o qual a
integração efetiva dos eixos da missão (Docência, Pesquisa e Extensão) as pessoas e os recursos
reais são um fator decisivo frente aos resultados e a projeção institucional.
Pensar a relação, entre Gestão e Organização, no campo da Educação Superior Publica e
em contexto regionalizado, se faz ainda mais complexo em tanto que o propósito e a “natureza”
desta forma de organização em particular, que mesmo desde os novos referentes possa
compartilhar fundamentos com a idéia de empresa corporativa, tem como referencia histórica

propósitos sociais e formativos mais amplos e complexos (projeto político pedagógico). Sem
embargo, paradoxalmente, tem que propender por ser sustentável em termos funcionais e
econômicos, como encruzilhada do modelo econômico imperante do neoliberalismo, sua
diferença de qualidade radica na filosofia e princípios éticos que animam o fim e os propósitos
institucionais. No caso da Universidade Publica (Universidade de Antioquia), este poderia ser um
ponto chave para ser considerado nos câmbios que vem acontecendo, pois por mais que a lógica
empresarial e o discurso prescritivo resolvem as dificuldades do crescimento e a descentralização,
a qualidade e as questões de cobertura, deveríamos perguntar-nos de novo pelo sentido da missão
da Universidade Publica na sociedade atual.
Agora bem, a noção de Organização imperante, entendida como meio racional a procura
de fins materiais e produtivos, encontra-se no campo educativo, reforçada pela herança da visão
clássica da Administração Científica de caráter medível (Taylor, Fayol), fazendo da
produtividade e da rentabilidade seu objetivo dominante, da mão do desenvolvimento de uma
visão pragmática e economicista das coisas que muitas vezes impedem identificar em sua
complexidade a importância do analise reflexivo, das situações especificas nos processos de
expansão, crescimento e desenvolvimento. Superar e mediar com esta perspectiva significa estar
re-significando a Gestão na organização educativa, identificando onde esta o particular e
especifico de uma Gestão educativa que trabalha desde a reflexão pedagógica relacionada com os
processos curriculares, culturais e históricos dos contextos locais.
Pode se disser que a visão alternativa87 se opõe á reguladora e ao mesmo tempo a contem,
já que considera importantes, legítimos –ainda que não únicos- os interesses pragmáticos da
estrutura administrativa e do controle; porem a refletividade nos leva a nos perguntar na
Educação e na Escola em quanto significado e desenvolvimento de novas formas sociais e
subjetivas, de novas éticas e níveis organizacionais, de alternativas possíveis a estes câmbios.
Desde esta perspectiva se pergunta e questiona a organização como forma social, cultural
e econômica, um meio para satisfazer as necessidades humanas e o logro de objetivos planejados,
assim, desde uma perspectiva complexa e interdisciplinar os sociólogos Max-Neef, Elizalde e
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Esta proposta será desenvolvida com maior fundamento e amplitude no capitulo cinco de fechamento:o papel da
universidade publica: modelo de gestão e praticas de formação em contexto.

Hopenhyan, (1998); sem embargo, as organizações não são reduzíveis somente a esses propósitos
racionais e previsíveis, as necessidades e projeções do seu dia a dia não são só materiais e
medíveis em todo momento. Uma idéia de Organização educativa que procure explicar,
compreender e “ordenar” no caso da Escola, suas múltiplas realidades e jogos de interesse,
deverá considerar aspectos subjetivos e coletivos, uma realidade de praticas econômicas, culturais
e pedagógicas, frente ás quais propomos formas alternativas de compreensão e de procura de fins
transformativos para todos.
3.7.1. O conceito de organização educativa universitária, campo da Gestão educativa:
transformações em contexto
A conceição contemporânea da organização é um referente de reestruturação que funciona
na estrutura social e cultural e também na instituição educativa; sua grande difusão como frente
de analise e trabalho vem se colocando como um dos conceitos que vem transformando e se
fortalecendo nas Ciências Sociais e o campo dos estudos em educação. Os campos nos que este
conceito vem se desenvolvendo, desde as Ciências da Administração ás Ciências Sociais e
inclusive Naturais, tem se incorporado e adaptado para explicar e reinterpretar as logicas de
funcionamento e de governo da vida social e das formas de criação de valor e sentido cultural
para explicar as novas formas de construção do vinculo social. Numa revisão panorâmica e como
suporte de nossa reflexão antropológica do contexto, encontramos diversos desenvolvimentos
teóricos e aportes metodológicos á conceição e o estudo das organizações, assim as organizações
se instauram como um componente dominante na vida social contemporânea, como é proposto
nas perspectivas da teoria administrativa clássica e também com suas reformas, no olhar do
pensamento administrativo contemporâneo. (CHIAVENATO, 1982; MORGAN, 1998;
DÁVILA, 2001). Também, nos encontramos com abordagens á questão desde os olhares da
tradição critica britânica, com os chamados Critical management studies onde se reúnem
importantes estúdios (Fernandez, C; Thompson, P; Stephen, A; Campbell, J, 2007) e
(ALVERSSON e WILLMOTT, 1992).
Ressaltam também em finais do século passado as perspectivas antropológicas e
psicológicas da organização, que também vem tendo grande difusão (CHANLAT, 1994;
AKTOUF, 2009; SCHVARSTEIN, 2004; BASTAN, 1995) e as novas perspectivas sociológicas

pos-estruturais que vem se apresentando (DUBET, 2006; BALL, 1994; AGAMBEN, 1998),
também se apresentam interessantes posturas nas correntes post-criticas da teoria do currículo
(Tadeu, 2010; GENTILI, 2000; BONAFÉ, 1989; JODÁR, 2006), sem entrar em detalhes em
todas estas abordagens aparece referenciado o conceito de organização como uma categoria
importante, o que isto nos mostra é o amplo leque de abordagens que vem trabalhando desde ali e
do cambio de paradoxo.
Assim, nesse novo contexto histórico interpretativo das instituições tradicionais, suas
explicações de base, suas formas de operar sofrem modificações estruturais acompanhadas de
reformas ideológicas, em nossa perspectiva, reestruturações também de caráter filosófico, no
sentido de como o “humano” vem se formando ali. Câmbios que vem se dando como parte das
novas ações governamentais e se reafirmam no educativo, o que aqui temos posicionado varias
vezes, lógicas que se estabelecem com o neoliberalismo e que instauram assim, novas estratégias
de funcionamento administrativo e também suas novas arquiteturas da vida produtiva e
emocional dos sujeitos (ROSE, 1996; HAN, 2014), das pessoas e os grupos nas organizações
contemporâneas.
As perspectivas macro-estruturais e institucionais têm perdido seu papel principal central
de analise pra definição do modelo de governo (organização e conduta), formas que já não são
efetivas e inclusive estratégias que estão chamadas a desaparecer88 ou a se reformular, por
exemplo: evidente crise vem alertando que cárceres produzem mais delinquência e que a inserção
numa vida escolarizada não se entende já como a única opção de Educação nem como garantia de
um futuro melhor para o desenvolvimento das pessoas. Todo isto nos remete ao paradoxo da
autonomia que reina dentro da forma do governo na organização educativa atual e que é
precisamente um dos pontos que se põe no centro da discussão com a Regionalização
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Focault numa entrevista com Trombadori diz: “e por ‘governo’ entendo o conjunto de instituições e práticas por
meio das quais “guía-se’ aos homens: da administração á educação. Etc. este conjunto de procedimentos, técnicas,
métodos, que garantem o ‘governo’ dos homens, é o que percebo hoje em crise tanto no mundo ocidental como no
socialista: também ali acho que entre as pessoas advirte-se um crescente mal-estar, dificuldades, aversão da forma
em que são ‘guiados’ [...] Todas as relações se põem em entredito, e por certo os primeiros em fazê-lo são os que
dirigem e governam, ainda que não possam deixar de observar as dificuldades existentes. “Estamos, segundo
acredito, no inicio de uma grande crise de reavaliação global do problema do ‘governo’” (TROMBADORI, 2010,
pp.154-155).

universitária, a qual pretende construir uma maior descentralização dos processos
administrativos.
Como dar um pulo qualitativo na Regionalização que já vai completar 20 anos?
-Vamos dar esse pulo para uma regionalização, primeiro, que cumpra o desafio
do desenvolvimento territorial, e, segundo, com um enfoque de descentralização.
Eu acredito que a Universidade de Antioquia já tem pelo menos nas regiões de
Urabá, Oriente e, diria eu, Sudoeste, condições para chegar com a missão da
Universidade: docência, pesquisa e extensão, eu acredito que se requer uma
reforma á estrutura administrativa da Universidade nas regiões (LONDOÑO,
2015, p. 3).

Por outro lado vemos que a renovação da antiga fabrica com suas dinâmicas de
racionalidade mecânica instrumental e outras formas reguladoras da vida no século XX, acontece
na lógica do empreendedorismo fundamentada na autonomia flexível, auto–regulação que se
consolida numa sociedade corporativa e sem garantias de estabilidade (Grinberg, 2006), ao tempo
que o trabalho, conceito e práxis que fosse base da antropologia liberal (séculos XIX, XX) tornase mais insubstancial como garantia social; são esses fenômenos em sua vertente teórica,
trabalhados de forma mais pontual no capitulo um, os que aqui voltam a serem levados em conta
para mostrar como com processo de Regionalização da Universidade também se põem em jogo
estes aspectos e atravessa por estas exigências que muitas vezes se traduzem em tensões e
contradições.
O processo é bastante complexo, pois se bem tem vários matizes, consideramos que
também é acompanhado de importantes câmbios no seu enfoque filosófico, câmbios que vem se
dando faz varias décadas e que se traduzem em reestruturações e transformações do caráter
organizativo, esta nova referencia da Universidade Publica como uma Organização eficiente e
eficaz, causa importantes modificações e redesenho, é sobre este panorama de conceitos e
categorias que as mudanças na Universidade vêm se dando e que resultam ainda mais complexas
quando se pensam no contexto de universidade em e para as sub- regiões.
3.8. A faculdade de Educação da Universidade de Antioquia e sua participação na
estratégia de Regionalização.
A Faculdade de Educação da Universidade de Antioquia vem tendo para o projeto de
Regionalização um importante papel desde os inícios do mesmo, suas preocupações intelectuais,

assim como suas contribuições no âmbito acadêmico ao campo da Educação e a Pedagogia em
Colômbia, lhe levaram desde a década dos sessenta a identificar a necessidade de dar um giro ao
modelo de Educação Superior centralizada que ate então tinha se concebido e levado a cabo pela
instituição universitária.
De tal forma, o trabalho que a Faculdade de Educação fez durante o período das décadas
dos sessenta aos noventa, resultou fundamental para pensar na possibilidade de um modelo de
Educação universitária que assistira as necessidades das populações rurais mais afastadas e que
pudesse se por como um vetor de desenvolvimento local. Destacar seu papel dada relevância que
consideramos teve seu prematuro acionar e o componente de reflexão pedagógica89, que ainda
hoje é necessário para o fortalecimento deste projeto. Assim, cabe mencionar variados
antecedentes e ver como estes serviram á consolidação do modelo de projeção da Universidade
para as sub-regiões, também vai ser determinante em termos institucionais, o que se declara nos
planos de ação como princípios inspiradores do acionar universitário:
O Plano de Desenvolvimento Institucional 1995-2006: A Universidade para um
“século das luzes”90, da conta do esforço das unidades acadêmicas, ao chegar ás
regiões com programas que sem duvida aportaram á qualificação dos coletivos
humanos que esperavam ter acesso á Universidade Publica. Neste sentido é
importante ressaltar a liderança da Faculdade de Educação, que desde 1967
começa a chegar ate a zona rural do Oriente Antioqueño com a estratégia
denominada Escola Nova (hoje Escola Unitária), apoiando a escolarização das
crianças no ensino fundamental e incursionando assim com sua reflexão para
tentar responder á solução de problemas educativos. (Plano de Desenvolvimento
Institucional 1995-2006).

Com este antecedente de ações e projetos que se aproximaram ás regiões do departamento
que tradicionalmente não eram pensadas dentro do modelo de desenvolvimento, vai se centrando
o papel relevante que a faculdade vai ter na configuração e desenvolvimento do projeto da
regionalização e de como seus compromissos e experiências deram pé á necessidade de recolocar o lugar da Universidade na sociedade Antioqueña. Focando-nos pontualmente num dos
seus programas, a Maestria em Educação que vem se ofertando pela Universidade de Antioquia
nas regiões de Baixo Cauca, Magdalena Meio, Oriente, Sudoeste e Urabá desde o ano 2011, um
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Neste sentido parece importante indicar a trajetória investigativa do grupo, Historia das praticas pedagógicas em
Colômbia, Olga Lucia Zuluaga e Alberto Echeverri.
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Universidade de Antioquia (1995). O Plano de desenvolvimento institucional 1995-2006: A universidade para um
século das luzes.

dos programas líderes que a Faculdade de Educação vem efetuando em pro do desenvolvimento
sub-regional, o qual tem grande impacto na formação dos professores e professoras das subregiões de Antioquia.
Sem embargo e não é necessariamente negativo, o acionar da Faculdade de Educação
como proposta de formação, também vem sendo encaixado dentro das estratégias governamentais
atuais, pois se define com sua participação, como oferta formativa sub-regional e desde suas
linhas de ação. O projeto formativo do recurso docente, para fazer da educação nas regiões um
fator potencial do cambio e desenvolvimento produtivo como se pede desde o governo
departamental e nacional.
A oferta pós-graduada em Educação é um vetor de decisão política, de jogos de interesse
e apostas por uma idéia de desenvolvimento, o que permite sua promoção e fortalecimento como
se deixa ver claramente no projeto bandeira da atual administração departamental “Antioquiaa
mais educada” liderado pelo governador Sergio Fajardo Valderrama. O Mestrado em Educação
como projeto atual da Faculdade nas regiões desde esta leitura adquire dimensões políticas que
poderiam ser reconhecidas com maior claridade. Além dos acertos e a importância que a presença
do Mestrado em Educação tem no contexto sub-regional, este efeito também se reflete na
crescente demanda que a comunidade educativa das sub-regiões vem fazendo á Universidade
respeito ao incremento de outras ofertas de educação pós-graduada, já que isto se associa com
melhores oportunidades de desenvolvimento pra sub-região.
De verdade que a presença da Universidade ao nível de programas de pósgraduação se faz fundamental para qualificar muito mais nosso recurso humano,
além das possibilidades que isto criaria para estabelecer dinâmicas investigativas
com recurso humano próprio dentro dos nossos municípios. É preciso nos
mesmos poder coordenar e dirigir o norte a seguir (egresso entrevistado na sede
de Urabá).

Assim a expansão da Universidade de Antioquia ao nível da pós-graduação e sua
crescente demanda é outro dos elementos importantes que dizem do impacto que a Universidade
de Antioquia tem em quanto a ser um claro ator institucional dentro do desenvolvimento das subregiões do departamento. Este aspecto marca já outra etapa e tarefa para o crescimento e
fortalecimento institucional do projeto de Regionalização dentro do qual a Faculdade de
Educação situa-se de forma significativa como líder destes processos.

Fica então nos perguntar, continuar indagando, pelas capacidades que a Universidade e
suas unidades acadêmicas têm para dar resposta a este novo panorama educativo, social e politico
do desenvolvimento sub-regional e de como a pós-graduação universitária regionalizada pode
encontrar seu próprio modelo ajustado ás necessidades e demandas locais, mirando de novo como
desenvolver nesses contextos seus eixos da missão.
Em maio de 2015 e no marco da celebração da semana da Educação e a Cultura e o dia do
professor, a Faculdade de Educação comemoro seus cinqüenta anos (1954-2015) de fundação
com diferentes atividades acadêmicas e culturais, enfocadas ao reconhecimento da trajetória e os
importantes aportes que esta faculdade tem feito pra consolidação do projeto universitário.
Dentro de suas trajetórias identificamos que desde suas primeiras décadas de funcionamento, vão
se dando os primeiros passos e processos de reflexão e de praticas que permitiram consolidar a
projeção da Faculdade e da Universidade para os contextos sub-regionais do departamento de
Antioquia; um aspecto importante e que serve de antecedente para demonstrar a incidência que
tem o campo da educação superior dentro do projeto de construção da identidade da missão
regionalizada da Universidade de Antioquia.
Na década dos setenta registram-se importantes transformações pra projeção da
Universidade ao consolidar-se o projeto Escola Unitária como qual a Faculdade começa a chegar
ás regiões mais afastadas da cidade de Medellín, este projeto será chave para iniciar um processo
de educação desescolarizada, enfoque pioneiro que depois servira pra conformação do enfoque de
educação a distancia, estes são momentos históricos chaves que direcionam a mirada da
instituição de educação superior para outros horizontes dando-lhe um maior matiz de
compromisso social. Posteriormente, estas embrionárias experiências da década dos setenta
abrirão as reflexões e perguntas, mostrando a necessidade de levar a Universidade ás sub-regiões
do departamento de uma forma mais efetiva e contundente, se faz evidente o problema da
cobertura educativa e da geração de oportunidades para o desenvolvimento regional.
Já pra década dos oitenta irá se consolidando de forma geral a Educação a distancia como
a expressão da preocupação de que a educação superior possa chegar além do tradicional espaço
centralizado da cidade de Medellín. Há ao interior da Faculdade novos posicionamentos teóricos
com respeito ao campo da Educação e se faz ênfase na pedagogia como saber e reflexão

(Echeverri), o que vai permitindo o desenvolvimento de um maior compromisso em termos de
transformação social e cultural, ressaltando o papel que a educação publica poderia ter no âmbito
departamental, ali os alcances em termos de transformação e os aportes ao desenvolvimento do
departamento de Antioquia que desde a Faculdade tem se dado.
Entrando nos anos noventa vai se consolidando formalmente o processo de
Regionalização da Universidade com a participação ativa da Faculdade de Educação neste
projeto. A sede do Urabá antioqueño será assim a primeira sede que se instalara no município de
Turbo (1995) e a que rapidamente ganhara um espaço importante na dinâmica da região. Esta
primeira década mostrara uma rápida expansão em outras sub-regiões estratégicas do
departamento (Baixo Cauca, Sudoeste e Oriente) e também dentro do próprio território de Urabá,
inicialmente com algumas de suas licenciaturas em Educação pré-escolar e em Matemática, já
para inícios do ano dois mil com os processos do Mestrado em Educação em suas duas versões:
aprofundamento e pesquisa. Esta rápida participação da Faculdade de Educação ao nível das
ofertas de programas de pós-graduação a mostra a dinâmica presença que a faculdade teve no
processo de da Regionalização.
3.8.1. Acertos e desacertos: A gestão do programa de Mestrado em Educação para as subregiões
Neste apartado procuramos deixar algumas reflexões respeito ao processo de participação
da Faculdade de Educação dentro do programa de Regionalização, tentando identificar em termos
de Gestão, os acertos e desacertos que tem se logrado respeito ao projeto do Mestrado em
Educação em regiões, em nenhum caso trata-se de uma avaliação, senão, procurando identificar
as praticas da Gestão educativa em seus contextos, a compreensão da experiência e o saber que
possa estar ali depositado, para redirecionar ou fortalecer o que vem se fazendo e a nova etapa
que parece iniciar. A análise que tentamos particularizar é o processo de instalação da oferta
acadêmica do mestrado em educação em regiões, destacam-se alguns aspectos gerais e dados
históricos que são importantes e que seguramente nos ajudam a compreender melhor o papel e o
lugar que tem historicamente a Faculdade de Educação desde seus antecedentes e em sua
projeção pra consolidação do atual projeto universitário regionalizado.

A primeira coorte do mestrado parte em Oriente, Urabá Sudoeste e Caucasia,
depois a segunda coorte é aberta com as bolsas “Antioquia a mais educada”, isso
já vem amarrado administrativamente de outra forma burocrática desde o
governo de Antioquia penetrado nas dinâmicas da faculdade de Educação...
Admitir gente para ganhar as bolsas e elevar indicadores. (Professor
entrevistado).

Vemos que a Faculdade de Educação foi uma das primeiras em reagir frente ao tema de
montar uma proposta formativa de pós-graduação paras regiões muito orientadas pelos estudos
realizados pelo Iner (Iner, 2000). Já no final dos noventa esta intenção começava a se
materializar. Sem embargo não se dispunha de muito conhecimento respeito ás regiões e seus reis
condições sociais e políticas.
A matéria começou sem registro qualificado, os documentos mestres, foram os
documentos do Iner, fruto de sua pesquisa sobre o tema de regiões, isto já centra
uma questão que hoje deveríamos reavaliar. Ao final da década dos noventa
onde, por exemplo, o conflito armado tinha outras características e dinâmicas,
então estamos falando que iniciamos o processo com leituras desatualizadas do
regional (professor entrevistado).

O projeto de extensão dos grupos de iniciação cientifica 2004 foi uma dessas primeiras
ações de aproximação desde a faculdade ás regiões, principalmente ao Oriente, o Sudoeste e
Baixo Cauca. Foi numa ação que teve muitas dificuldades devido a que a pesquisa entrou
concebida como uma atividade extracurricular, pelo qual os tempos e espaços de encontro com os
estudantes foram escassos e pouco efetivos em termos de formação. “A pesquisa era um espaço
como extracurricular, já de entrada fazer pesquisa ou extensão não pode trombar com as
atividades de aula” (professor entrevistado). Ate hoje, este continua sendo o grande desafio da
Universidade descentralizada e este eixo da missão, o da pesquisa, é um dos mais complexos já
que toca com profundas questões curriculares e de disposição de docentes especifico para esta
importante atividade, no caso da pós-graduação isto parece aumentar já que a atividade
investigativa é essencial no nível de formação do mestrado.
A origem e a rápida expansão do programa de mestrado em educação também tiveram a
ver com a necessidade de formação dos professores das regiões, uma demanda diretamente
assinalada pelos entes do governo departamentais, ali novamente é comprovado o papel que tem
a universidade dentro dos programas e formas de governo; papel que lhe foi encomendado á
Universidade de Antioquia e desde sua Faculdade de Educação assumiu o desafio que assinavam

programas como os de Antioquia a mais educada que levaram durante a década de 2000 á
educação superior como um dos seus eixos estratégicos de governo. Porem a grande pergunta é:
em verdade a universidade e a faculdade estavam preparadas? Contavam com um claro modelo
de gestão para esta tarefa e dispunha dos recursos para efetuá-la? O que a gente encontra nas
entrevistas a professores e alguns diretivos é que a pratica consistia em que a universidade levava
o modelo de Medellín para a região, assim se começou sem ter muito claro a grande quantidade
de estrutura orgânica e de ajustes que deviam se realizar para tais propósitos.
A gente percebia que lá os rapazes iam como se fosse á escola, é a impressão
que eu tinha e ainda tenho. Tratava-se de que assistiram e subir os indicadores,
porém não tínhamos muita compreensão do contexto regional e praticamente
resolvíamos os problemas da mesma forma que o fazíamos na sede central, com
a diferença que nos encontrávamos imediatamente com outras condições
materiais. (Diretivo da sede entrevistado).
Assim começou-se a trabalhar desde o mestrado nas regiões, com muitas
demandas de parte dos estudantes e com grande promoção institucional desde o
governo departamental, porem sem construir uma proposta de gestão educativa
acorde com esse novo desafio. Levaram-se umas praticas de gestão e umas
diretrizes do modelo geral (MECI) que não estavam preparados para implantar o
mestrado ás condições das sub-regiões, faltavam estrutura e sobre tudo
conhecimento respeito ao que enfrentava, não havia professores e isso supôs um
grande esforço para uns poucos. “professores que nunca viajaram ás regiões nos
diziam que estávamos muito desordenados, esse é o desconhecimento produto
dessa segmentação de docentes que temos na faculdade” (professor
entrevistado).

Empreendeu-se um importante processo pra educação departamental, porem não foi muito
claro o panorama e as condições particulares, a educação pós-graduada requer maiores condições
e de mais sinergia e presença de pesquisadores e grupos de pesquisa “O modelo de gestão que
tinha a faculdade era pra cidade de Medellín e nunca pras regiões, nos ficamos lendo desde algo
que nos era familiar” (professora entrevistada). Os grupos e os professores não tinham construída
uma cotidianidade das regiões, isto é uma realidade que ate hoje persiste, mesmo começando a
mudar com as convocatórias pras regiões de 2012, a pouca presença permanente de professores
na sub-região não permite que a pesquisa se construa desde as leituras cotidianas da cultura e a
sociedade regional ajustada ás agendas investigativas de professores e grupos. Quantos dos
exercícios investigativos dos estudantes do mestrado tornam-se projetos de extensão com
impacto no comunitário? (professor entrevistado)

Estas características também afetam as reflexões e ações curriculares em contexto que
deviam orientar o projeto de formação ao nível do mestrado num ambiente regional; no ponto
mais critico nos encontramos que os objetos de estudo e os grupos de investigação não pertencem
ás regiões e mesmo existindo a tendência a isto mudar, os momentos iniciais da proposta
deixaram instalados precedentes muito complexos “É uma universidade de sextas, sábados e
domingos, isso nos marcou muito forte, o que não nos deixa amarrar a extensão e a pesquisa”
(Professor entrevistado).
Um dos grandes desafios pra coordenação do mestrado em regiões tem sido articular o
eixo da missão da investigação ás dinâmicas e características específicas, situando-as em relação
com o que acontece na sede central da faculdade de educação, com seus grupos e pesquisadores.
“O problema sempre foi falta de contextualização das praticas e os recursos para aponta-lhe a
este objetivo e ainda hoje isso se vê como uma grande dificuldade” (Professor entrevistado).
Neste aspecto a discussão sobre a pertinência da oferta de pós-graduação nas sub-regiões
deve ser muito seria e comprometida e não somente operar desde os critérios de regiões
estratégicas (Planea, 2006) para ordenar desde a Educação Superior estes territórios; ir além da
diretriz de interesses externos que definem as agendas de investigação. Nas visões de
desenvolvimento fica claro, vamos a patrocinar investigação estratégica e cumprir umas metas
para Antioquia a mais educada isto é um problema curricular serio e desde o qual a investigação
se vê afetada. Outros aspectos complexos deste processo assinam o desconhecimento dos
professores das sub-regiões, de suas praticas educativas, seus processos e trajetórias formativas,
pelo qual as imagens pejorativas da identidade do professor das regiões marcam muitas vezes as
inter-relações de quem são professores da cidade vinculados e quem vai ás regiões quase todos
em qualidade de professores de cátedra ou ocasionais.
Alguma vez me surpreendeu um colega uma quinta á noite, enquanto eu preparava uma
visita na sede Sudoeste, ele me cumprimentou e me diz: e dai, já vai amanha para onde os
professores matutos?, Em tom de burla... Porém que me fez consciente, não respondi nada, mas
comecei a refletir, sim, são matutos, é verdade! A questão complexa é o paradoxo de educação e
formação com que enxergamos isto, há um olhar colonial entre nós os professores.

Essa

conceição de estudantes campesinos não esta na cabeça dos professores citadinos, é um

problema de cultura. Ali se devem pensar outros modelos pedagógicos outros formatos
(Professor entrevistado).
O fato que o processo dos professores nas regiões seja muitas vezes tão anônimo e restrito
a somente ir e dar uma aula tem gerado uns imaginários confusos respeito ao seu trabalho, sua
importância e os critérios de responsabilidade que ele tem; não se distingue claramente uma
política de formação destes professores e institucionalmente não se lhe deu transcendência ao seu
papel protagonista. Tudo isso se mistura ou talvez se fundamente desde a fraca política laboral
dos docentes em regiões dedicados a estes processos. “Esta universidade se sustenta com o
grande aporte dos professores de cátedra e ocasionais, não é a vinculação quem deveria
determinar a qualidade tem outros fatores, um exemplo é a questão dos imaginários que os
professores tem das regiões” (Professor entrevistado)
Sem embargo é complexo já que os indicadores de qualidade não podem parar
nestas particularidades, não estão desenhadas para ver essas sutilezas próprias de
fatores estruturais e ate culturais então se geram estimas no plano cotidiano que
tentam culpar os professores ou aos estudantes pelas dificuldades nos logros de
qualidade: “Estudantes preguiçosos, professores incompetentes, questões
surgidas da incompreensão, isto tem que se medir de outro jeito” (Professora
entrevistada).
Deixa eu te contar um caso que vivenciei no meu lugar de coordenador do
mestrado nas regiões, uma das estudantes que tinha que viajar á universidade de
cavalo, moto-trilho e ônibus, tremenda travessia para chegar, ela tinha muitos
desejos e muitas limitações, o que a gente faz com uma estudante assim? Isso
põe a gente numa profunda reflexão são essas coisas que, a gente como
professor e coordenador de semelhante projeto, enfrentam e na maioria dos
casos em Medellín as diretivas ficam sem compreender isto. Há por exemplo
processos administrativos que requerem que o estudante de regiões se adapte a
condições que no seu contexto não existem (professor entrevistado).

Em alguns casos os programas das regiões não tiveram continuidade, isto também
dificulta o fato da vinculação do professor com melhores garantias, definir o perfil do docente em
regiões com o panorama que viemos descrevendo é mais complicado, ele deve servir á
universidade cem por cento e não poderia, com as atuais condições estruturais, se dedicar a uma
área exclusiva. Percebe-se no mestrado onde os professores têm que recolher projetos de diversas
índoles e tentar articulá-los. Observando o processo de gestão do Mestrado em Educação,
podemos deixar de novo em evidencia aspectos que marcam o projeto de Regionalização em
geral, a questão dos eixos da missão e sua efetiva articulação, passam pelos vazios na

programação do desenvolvimento docente e de contratação para este projeto, ainda que na
atualidade isto esta se intervindo, no caso de pós-graduação consideramos que é muito mais
complexo, pois instalar a universidade nas sub-regiões com um claro componente investigativo
requer de muito mais que vinculações temporais.
Esse tema dos professores e suas responsabilidades eu sim que padeci com o
Mestrado, te conto: Regionalização dava umas horas para contratar, porem sem
a compreensão da importância de ter professores efetivos nas regiões, esse foi o
nascimento das convocatórias nas regiões (2012). A lógica era que
Regionalização como unidade administrativa e não acadêmica, ali o outro
problema, nos dava umas horas á Faculdade de Educação e dizia: “se defendam”
com isso, a gente tinha que justificar todo: porque o professor vai três vezes num
mês á região e essas coisas, diziam pra nos, cuidado que esta mal gastando as
horas, então olhe com esse critério como garantir o cumprimento e
desenvolvimento dos eixos da missão, o panorama era muito complexo e acho
que o tema dos docentes é fundamental (Professor entrevistado).

Consideramos que neste panorama de situações, sem negar a importância do processo de
formação pós-graduada nas sub-regiões, devemos reconhecer que a Faculdade precisa re
valorizar o alcance e sua proposta de educação e o compromisso que como Faculdade de
Educação tem pras sub-regiões. Há uma enorme diferença entre uma universidade
profesionalizante e uma universidade investigativa, ambas pertinentes nas regiões, porem o
exercício de gestão é muito mais complexo e requer de mais capacidade e recursos. O modelo de
gestão educativa tem o desafio de refletir profundamente pela educação superior regionalizada,
ali seu forte componente antropológico, contextualizar o discurso que vem orientando a
plataforma de qualidade da universidade nessas referencias, significa, nós por em disposição de
reorganizar as coisas; há alternativas e consideramos que ao interior da faculdade há experiências
e praticas que ajudariam nessas novas construções “o modelo de Mãe Terra91(graduação) é um
modelo de gestão e acadêmico diferente e que sim é sensível a essas questões, deveríamos olhar
coisas desde ali” (Professor entrevistado).
Para finalizar pensamos, revisando esta experiência de forma parcial, que ficam muitas
coisas por serem aprofundadas, que um governo do administrativo não deve se impuser
cegamente cobre o acadêmico e o curricular, essa é uma realidade nas praticas que talvez
91

Pedagogia da Mãe terra é um dos novos programas de graduação da Faculdade de Educação da Universidade de
Antioquia.

expressa todas nossas contradições e dificuldades. Vejo uma grande ameaça ao processo, há
poucos registros qualificados no momento dos programas de Regionalização da Faculdade de
Educação, isto é grave e poderíamos voltar ao modelo da educação a distancia, o qual seria
lamentável depois de tantos esforços (Professor entrevistado).
Não poderíamos nos adiantar e formular a estratégia de melhoramento, é algo que
compete aos estamentos universitários, aos diretivos e professores que fazem parte desta
faculdade que como temos assinado, é um importante referente histórico na origem do programa
de Regionalização na Universidade de Antioquia. Deixamos então para o debate e a construção
coletiva das questões aqui colocadas.

CAPÍTULO 4

A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE NA GESTÃO
EDUCATIVA UNIVERSITÁRIA. UMA PERSPECTIVA BIOGRÁFICA NARRATIVA
Se chegarmos a um bom porto e achamos uma casa, não podemos esquecer que “estamos de aluguel” que
nossa estadia nela tem “data de caducidade”, ainda não a conhecendo. Não podemos esquecer que nunca somos
proprietários de nosso espaço nem de nosso tempo. Por isso, a identidade que quer formar uma pedagogia
simbólica seria uma identidade narrativa. (MELICH, 2007)

INDRODUÇÃO
As trajetórias, o encontro e a mirada sobre si mesmo a partir das relações com os outros,
constitui o processo da formação da identidade, uma identidade que está em devir, em construção
(ZULUAGA, 2014). Esta abordagem se propõe como uma tentativa de tematização da prática
tradicional do professor universitário num marco das mudanças propostas pelo discurso da
Gestão educativa e enfrentado a contextos socioculturais que descentram e colocam em tensão a
imagem hegemônica da educação superior; pretendemos situar num plano biográfico narrativo a
experiência do exercício profissional docente e as atuações pedagógicas que se enfrentam com
diversas facetas da realidade.
A tematização da prática profissional do docente universitário, neste caso, se compõe em
relação ao discurso da Gestão e as formas como se regula a experiência subjetiva do exercício do
profissional da educação superior em nosso contexto: qualidade e avaliação permanentes
constituem os novos “centro de gravidade” da formação e da prática da identidade do professor
universitário, num contexto de cultura universitária que estimula a competência e o mercado
promovendo a educação superior como um espaço de aplicação dos critérios da empresa
produtiva.
A identidade profissional pode ser entendida como aquela que forma parte das
identidades específicas que nem todos os indivíduos de uma sociedade

desenvolvem ao longo de sua vida, porém adquire especial conotação para
muitos deles (TÉLLEZ, 2002); porém, pode considerar-se como uma construção
que se leva a cabo dentro da inter-relação nos espaços sociais, mediante
identificações e atribuições onde a imagem de si mesmo se configura desde o
reconhecimento do outro. Portanto a identidade profissional é uma construção
subjetiva e uma inspiração social, dado que o indivíduo constrói sua identidade
pela mirada do outro. (GAVIRIA, 2009, p.35)

Apresentaremos a trajetória formativa e profissional do autor deste trabalho, no lugar de
docente universitário dentro do projeto de Regionalização da Universidade de Antioquia,
(Colômbia). A narrativa autobiográfica sinaliza, neste caso, como a partir da tematização da
experiência vivida e narrada, se põe em prática a formação de uma identidade profissional
reflexiva do lugar do professor universitário, em um sentido analítico e crítico.
Um enfoque biográfico narrativo em educação como perspectiva de investigação
permite trabalhos que se referem a distintas problemáticas educativas, que se
percebem tanto em contextos escolares como extra-escolares. Ao interior da
escola este enfoque há sido chave para a reconstrução das narrativas dos
meninos e meninas sobre suas experiências formativas, mas também tem sido de
grande relevância para o trabalho em torno às experiências profissionais
biográficas dos docentes (ALLIAUD; SUÁREZ, 2011), em um exercício de
documentação narrativa das experiências pedagógicas e didáticas dos discentes
(...) o qual tem servido não só para a recuperação dos saberes práticos, e a
miúdo, implícitos nos docentes, também serve para “conscientizar” (FREIRE) e
dar poder aos professores frente ao seu fazer e frente as exigências, os governos
e a sociedade (RUNGE, 2015, p. 10-12).

Como exemplos das possibilidades nesta pesquisa apresentaram a narrativa autobiográfica
da experiência de ser professor universitário dentro do modelo da Regionalização, com a intenção
de colocar em reflexão a formação da subjetividade do professor universitário e sua identidade
profissional, por um lado desde o vetor das mudanças que se estabelecem com as atuais formas
de controle para a educação superior, mas também, desde as experiências locais de atuar como
professor universitário em contextos sub-regionais, definidos por assimetria estruturais diferenças
sociais, culturais e econômicas, as quais são referências que interpretamos como marcas
antropológicas que nos situam na questão pedagógica da formação e suas diferenças enquanto
saberes e práticas.

4.1. Busca e construção de uma identidade profissional do docente universitário
O espaço da identidade profissional docente nestes tempos se deteriora de maneira
permanente por vários fenômenos: a precarização e flexibilização laboral em vários níveis e
formas, os novos sistemas de controle e de gestão da qualidade, a imposição de formas
administrativas cada vez mais autônomas, mas, paradoxalmente efetivas enquanto ao controle
subjetivo, fazem que os espaços de elaboração de identidade profissional e subjetiva dentro da
cultura universitária sejam espaços de governo onde se experimentam complexos processos
antropológicos e psicossociais. Os professores universitários, só para citar os de instituições
públicas, experimentam nos últimos anos a implementação de um novo enfoque de gestão
acadêmica universitária: a descentralização e autonomia, a qual tem efeito tanto no nível
organizativo como no nível pessoal e do fazer na prática profissional cotidiana, o imperativo da
qualidade e competitividade promovidas pelos sistemas avaliadores da educação superior, tem
efeitos nas práticas da dimensão da docência assim como a investigação e a extensão, frente a isto
o docente universitário deve ajustar-se e a encarar desde o seu fazer o novo panorama de
trabalho. Assim a identidade profissional surge como um espaço de governamentalidade.
(...) a busca da identidade – o imperativo biográfico – sempre fica como uma
questão aberta. Nossa identidade se forja quando, “uma vez dotados com esta
capacidade de narrar, podemos produzir uma identidade que nos vincule com
os demais, que nos permita reconhecer seletivamente nosso passado, enquanto
nos preparamos para a possibilidade de um futuro imaginado” (BRUNNER
apud RUNGE, 2015, p.19).

Colocada a construção da identidade como uma questão aberta, ressaltamos a importância
que pode ter o enfoque biográfico narrativo na reconstrução da identidade profissional dos
professores universitários; formulamos assim a pergunta que se faz transversal neste texto: quem
é o sujeito que se desempenha como professor no projeto da Regionalização da Universidade de
Antioquia? Tentaremos levantar algumas questões que permitam construir um perfil biográfico
narrativo deste sujeito.
As mudanças organizacionais, de cultura, de governo, de gestão que impactam a educação
universitária pública contêm um profundo efeito no plano subjetivo, na relação e elaboração das
experiências profissionais, no sentido de vida e a formação da identidade. A mudança da cultura
universitária, também modifica a configuração da identidade dos professores que constituem as

realidades da nova organização educativa; estes aspectos constituem o marco do que poderíamos
denominar como uma nova antropologia do ser professor, ou seja, a necessidade de uma reflexão
contextualizada e analítica sobre a identidade profissional que envolve as incidências e os
impactos das mudanças do modelo educativo neoliberal, na experiência da construção da
identidade dos professores universitários em seu dia a dia. Repensar o lugar político que tem a
construção da identidade de professores no campo da educação superior, constitui uma resposta
crítica referente ao novo modelo de produção e controle dos sujeitos.
A identidade implica, então, uma interação com a sociedade: se vive
publicamente mediante significados públicos e mediante procedimentos de
interpretação e negociação compartilhadas, portanto o ser humano não termina
em sua própria pele, (BRUNNER, 2002), é dizer, o sujeito é construtor de
sociedade e a sua vez a sociedade é construtora da identidade do sujeito; ambos
se transformam mutuamente (GAVIRIA, 2009, p. 34).

Em resposta, uma postura biográfica narrativa a respeito de uma identidade profissional,
nos deverá levar a compreender como ao falar de ser um professor ou professora, isto tem a ver
com as formas como se configura o trabalho profissional docente, as maneiras em que os espaços
e processos educativos contemporâneos, com suas formas de regulação dentro do paradigma da
gestão das organizações educativas,tem impacto na vivência da identidade profissional e nas
formas como essas experiências incidem no comportamento e no sentir da vida cotidiana.
Cabe então nos perguntar: qual é o impacto dessas trajetórias de renovação institucional
na configuração da identidade do professor universitário? Em que condições funcionam e se
desenvolve o trabalho docente no processo da Regionalização da Universidade de Antioquia? São
essas perguntas que atravessam de maneira direta e indireta a elaboração da narrativa que iremos
apresentar aqui. Partimos da ideia de que esta experiência de mudança e crescimento
organizacional (Regionalização), renova a perspectiva e temáticas da reflexão pedagógica, as
práticas e saberes dos professores colocadas em contexto das sedes sub-regionais da
Universidade de Antioquia. Esta experiência de descentralização, mudança, confrontação de
referentes teóricos e práticos, também é uma trajetória formativa de configuração de novos
conhecimentos e referentes profissionais contextualizados.

4.2. Identidade profissional: ensinar e aprender desde um contexto
A Regionalização da Universidade de Antioquia não só levou para as sub-regiões uma
oferta de educação superior formalmente institucionalizada, seu papel também se destaca pela
importância deste processo no redesenho institucional e o compromisso que a Universidade
adquiriu como ator social e político. Destaca-se nesse processo o redesenho administrativo e de
gestão que orientou a estratégia de trabalho regionalizado; também se colocou em evidência e
como um desafio a um vigente, a necessidade de adaptar os processos formativos dos docentes e
suas práticas pedagógicas nesses contextos sub-regionais, “periféricos”, rurais e marcados
historicamente pelo conflito colombiano.
Neste marco de referência do problema histórico da descentralização da Universidade de
Antioquia, de seu crescimento institucional e organizativo, vemos como se formou um tipo de
professor universitário, uma imagem e prática docente que não estava formalmente instalada nas
práticas centralizadas da cultura universitária hegemônica. Um novo professor que entrou a
desempenhar-se no contexto da Regionalização e que assumiu a tarefa de colocar-se como um
docente “intermediário” do diálogo: rural-urbano, centro-periferia, local-global assim este sujeito
com o novo perfil profissional se enfrenta a novos espaços de aprendizagem, muitas vezes sem
ter as “ferramentas” necessárias. Um professor, um perfil profissional, que contrasta de maneira
diferenciada com o sujeito das certezas, representante da autoridade linear e o respaldo
institucional direto dentro do modelo universitário centralizado burocrático. Esse respaldo
institucional “efetivo” modelou a identidade dos professores reunidos em um colegiado mais ou
menos homogêneo além do tipo mais favorável de contratação, em contraste, os novos espaços
universitários criados com a Regionalização evidenciaram uma nova tipologia de professor
universitário, tanto por sua forma de contratação como por seus vínculos com escolas, faculdades
e institutos. As diferenças e tensões que apresentavam para o professor de cátedra92 no contexto
da sede central se aumentaram quando se deslocou esta lógica de contratação desde a
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Esta é uma modalidade de contratação que se programou em várias universidades públicas e privadas da
Colômbia, a qual restringe o professor a um contrato de serviços pela atividade prestada. Neste modelo de
contratação as possibilidades do professor universitário se têm limitadas a um objetivo pontual: administrar um
número determinado de horas aulas.

centralização para as regiões onde se estabeleceram as sedes universitárias (Oriente, Baixo
Cauca, Urabá, Sudoeste, Nordeste).
As formas de contratação, a falta de recursos materiais e muitas vezes a pouca unidade e
diretriz curricular, assim como poucas reflexões pedagógicas desses contextos particulares, lhe
apresentaram aos docentes grandes esforços sócio-emocionais ao enfrentá-lo com profundas
contradições em seu fazer profissional cotidiano, tentando articular a demanda pontual com suas
aspirações pessoais.
O desafio da educação superior nestes contextos sub-regionais os quais não estavam
integrados formalmente aos circuitos convencionais da produção de conhecimento, foi
elaborando umas tipologias do trabalho docente que em muitos casos constituiu um campo de
novas práticas e saberes pedagógicos, justamente pelo confronto antropológico e social no qual o
professor é inserido. As relações pedagógicas diferenciadas e promovidas no contexto da
regionalização colocam em discussão os tipos de saberes e o projeto de formação de sujeitos
nestes contextos particulares.
A administração da Universidade de Antioquia desde seu modelo de direção do projeto da
Regionalização em seu início, não levou em conta essas dificuldades como questões a serem
tratadas no plano geral, poderíamos dizer que por muito tempo o aspecto da formação de uma
identidade particular do professor nas sub-regiões se manteve mais ou menos na deriva, não
colocando este assunto como objeto concreto de intervenções e programas organizados. O
aspecto da formação da identidade profissional na descentralização do projeto universitário
colocou em evidências as diferenças no processo educativo e pedagógico frente às assimetrias
sub-regionais e seus níveis de desenvolvimento, além das questões antropológicas e pedagógicas
que nos levam a pensar pelo tipo de sujeito e de cultura que a proposta formativa universitária
está levando ao diferentes contextos, como essas realidades das práticas educativas descrevem a
necessidade de ajustar-nos compreensivamente a essas diferenças. A educação superior nesses
contextos coloca o professor a reconsiderar seus próprios pontos de partida, seus próprios saberes
e concepções pedagógicas com as quais ele tenta abordar o processo educativo.

A formação da identidade do professor nas sub-regiões é um problema complexo e
relaciona muitas dimensões, se combinam pro um lado fatores sociais e culturais em relação à
integração e a mudança na cultura universitária, por outro lado, as tensões de um modelo de
desenvolvimento de princípios neoliberais, onde a ampliação do “serviço educativo” de qualidade
passa pela encruzilhada de ser uma mercadoria eficiente e não uma construção social. O fato que
a Universidade de Antioquia em seus primeiros quinze anos do processo da Regionalização tenha
preferido majoritariamente a forma de contratação de professores de cátedra para dar resposta às
demandas nas sub-regiões, foi gerando simbólica e materialmente um efeito de precarização da
atividade93 docente, ir trabalhar nas sub-regiões se assumiam e ainda hoje se assume como uma
função extraordinária no melhor dos casos de compensação salarial; mas este aspecto complexo
não aniquila o valor que a experiência tem em relação na formação de novos perfis de identidade
profissional. As particularidades deste processo e a forma como foi inserindo-se o professor de
cátedra em término de expectativas e poder real, gerou umas características especiais da cultura
universitária nas sedes, onde as práticas educativas e pedagógicas também entraram a reformularse dadas as dinâmicas próprias destes contextos.
Em síntese, vemos como a educação superior respondendo a um novo modelo coloca a
atividade docente nos contextos sub-regionais, o qual significou para a formação da identidade
profissional várias tensões e jogos de poder que passam pela política contratual, mas também
pelo reconhecimento simbólico e social de sua atividade. Estes aspectos revelam paradoxos da
cultura universitária da Universidade de Antioquia: por um lado, em seus aspectos formais, a
cultura se declara desde uma linha plural e reflexiva, mas na prática e as inter-relações revelam
tipos de inconsistências, problemas de hierarquia e sistemas de privilégios. A experiência docente
na Regionalização é enriquecedora em si mesma, mas também se ressaltam os grandes vazios que
ainda se tem a respeito em como essas experiências de mudança, pode contribuir com um maior
esclarecimento do lugar do professor universitário no desenvolvimento dos contextos subregionais e seu papel na integração de um projeto de universidade plural e crítica.
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Não é um segredo que as condições laborais e de remuneração, como também as garantias logísticas para visitar as
sedes sub-regionais, foi por muito tempo um aspecto que causou mal estar entre os professores de cátedra: diferenças
na tabela de ajuda de custo e outro tipo de privilégios foram fatores precários da imagem e identidade profissional
para a maioria de docentes que visitavam as sub-regiões.

4.3 Imagens e práticas pedagógicas do professor itinerante nas sub-regiões
A imagem do professor no contexto sub-regional expressa, em sua configuração, variadas
contradições e tensões, mas para o desenvolvimento do projeto institucional esta é sumamente
importante já que ele é um ator reconhecido e respeitado pelas comunidades locais, o que lhe dar
credibilidade e estabilidade à presença universitária nesses contextos. O processo da
Regionalização há mostrado, tendo alguns casos mais evidentes, profundas problemáticas na
cultura universitária; estigmas não declarados dentro da cultura institucional interna colocam ao
professor que vá para as sub-regiões como um tipo de professor “aprendiz”, alguém que apenas
está se “formando”. Estes aspectos foram muito marcados no início do processo, mas hoje
persistem aspectos administrativos e de gestão que continuam estando enraizados profundamente
com uma imagem de política de formação docente centralizada.
A problemática na construção da identidade do professor se manifesta quando essas
vivências nas sub-regiões se confrontam com o tipo de vínculo contratual que se tem com a
universidade o que também é levado para o terreno da inter-relação cotidiana, desvendando as
possibilidades reais para fazer coisas e verdadeiramente ser reconhecido e integrado
institucionalmente. Gera-se para uns um sentimento de satisfação profissional, enquanto outros
são mobilizados sob a necessidade de competir e se destacar, nestas complexas relações também
está os que se instalam na frustração do conformismo frente ao fato concreto da estratificação
profissional.
Não existe, pelo menos de forma clara, uma política de formação de professores para e
nas sub-regiões, ainda se tem fortes matizes em relação com a cultura da centralidade. Os
atributos do valor cultural e organizacional, a formação profissional, o exercício docente
incentivado, as expectativas individuais e coletivas, a valorização da profissão, o âmbito do social
onde se desempenha o profissional da educação, as políticas estatais e institucionais e o
reconhecimento social em geral, são fatores importantes para a formação da identidade
profissional dos professores e professoras e constituem no essencial a possibilidade de uma
mudança de rumo com o fortalecimento neste eixo missionário da universidade pública.

As práticas e as experiências pedagógicas dos professores nas sub-regiões se apresentam
como um espaço de construção de novas referências e conhecimentos sobre os quais faz falta
compreensão e reconhecimento de outros perfis profissionais e formativos. Em suas origens as
práticas pedagógicas que chamamos de itinerâncias94, estão constituídas pela experiência da
viagem, do movimento: o viajar para as sub-regiões e o encontro com contextos incialmente
desconhecidos faz com que o professor nas sedes da Universidade de Antioquia, experimente
com frequência um processo de singularidade e refletividade, um processo que tenciona toda a
sua subjetividade e identidade profissional; o professor nas sub-regiões passa por um processo de
mobilidade física e emocional, intelectual e simbólica, contratual e administrativa.
A experiência da viagem como a antes sala do encontro com essas comunidades
educativas no contexto sub-regional, já gera toda uma série de experiências que enriquecem a
prática pedagógica do processo formativo do professor. As viagens para as sub-regiões como
parte da prática educativa e pedagógica do projeto da Regionalização confrontam ao professor
com outras experiências as quais o descentra do terreno da segurança e a certeza que dá nele um
espaço físico dominado desde uma cultura acadêmica hierárquica e formal.
O professor itinerante, como imagem e perfil do processo docente nas sub-regiões, é um
sujeito que antes de “ensinar” se confronta com as experiências de reaprender, as diferenças
geográficas, espaciais, corporais, culturais e subjetivas, fazem com que o projeto pedagógico no
contexto da Regionalização ganhe graus diferenciais e complexos. As práticas sociais e culturais
em muitos casos transbordam o saber prévio das teorias pedagógicas e dos conhecimentos
disciplinares específicos; assim que se faz necessário deter-se na pergunta: para quem e onde se
estar ensinando, construindo determinando conhecimento? Quais são os sabres prévios que por
ali circulam e qual a relação que tem com a subjetividade e a cultura local?
A experiência do professor no contexto da Regionalização universitária, pode constituir
um espaço crítico de aprendizagem, um campo de estudos da formação da identidade
profissional, onde o saber e a identidade necessariamente são reformulados, fazendo-se também
elementos políticos já que não é possível fazer uma boa prática sem o processo da reflexão e da
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Com este conceito queremos caracterizar as práticas dos professores que se dão nos contextos sub-regionais,
entretanto estas trajetórias estão marcadas pelas necessidades de deslocamento de um lugar para outro.

contextualização. A elaboração da identidade profissional a partir da experiência da itinerância,
do encontro com o Outro nas diversas sub-regiões tem muito mais conteúdo e vai além da
reprodução de um bom serviço educativo regulado pela imagem que se tem de professor
competente no enfoque neoliberal. Assim a identidade profissional, neste caso, obedece a um
jogo de inter-relações do sujeito com diversos espaços sociais e culturais; a dinâmica da
itinerância ao estar marcada pela mobilidade em vários níveis da subjetividade, do ir e vir, do
confrontar, encontrar e desencontrar-se constituem um processo antropológico pedagógico
singular, onde a identidade profissional é recriada e colocada em questão por vários vieses.
A identidade profissional do professor que trabalha para o projeto da Regionalização está
configurada também pelo jogo de relações de poder entre a centralidade e as dinâmicas subregionais. A relação entre a cidade capital (Medellín) e as cidades menores aonde a universidade
vem se posicionando é, também, um elemento macro que perfila o processo formativo dos
docentes, neste cenário macro também se expressam diferenças econômicas, políticas e históricas
as quais têm um peso na definição do projeto da regionalização da Universidade.
4.4. O professor no projeto da Regionalização da Universidade de Antioquia: Trajetória
pessoal
A continuação eu vou compartilhar a experiência pessoal da própria trajetória formativa
profissional no campo da educação superior, estabelecendo assim uma estratégia para tematizar o
próprio percurso, tentando estabelecer uma maneira autoconsciente de abordar a formação da
identidade profissional procurando encontrar os elementos chaves da reflexão pedagógica e do
processo intersubjetivo. Como fui tornando-me um professor universitário? Uma pergunta como
ponto de partida na qual nós não estamos acostumados prestar muita atenção no campo
pedagógico, talvez porque o professor sempre está fazendo coisas: viajando, escrevendo,
procurando novas oportunidades, aprendendo, ensaiando-se. Parar aqui para refletir sobre essas
questões, no marco da pergunta geral pela identidade profissional docente, constitui uma busca de
sentido e de reconhecimento das trajetórias formativas que nos têm levado até aqui.
O que explica o processo de tornar-se um ator social determinado não é uma trajetória de
experiências formativas sem contradições, pelo contrário, são os conflitos, as rupturas, quebras e

os novos vínculos sociais e culturais os que explicam a formação da identidade do professor
universitário. Eu fui e ainda acredito ser, como característica da minha identidade profissional,
um professor essencialmente “itinerante”, um professor viajante que se auto define desde uma
diversidade de centros de referência, tipos variados de vínculos institucionais e uma maneira
crítica de compreender o significado e o diálogo com os saberes. Ser professor de cátedra, em
meu caso, oferecem paradoxalmente a vantagem de transitar pro várias instituições e contextos
sócio culturais; ter vários contatos e perceber as diferenças na cultura das instituições educativas.
Minha participação como professor na Universidade de Antioquia, onde tenho tecido boa
parte da minha carreira, deve-se em boa medida as minhas atuações no programa da
Regionalização. Narrando e reescrevendo, vamos tomando consciência de que a questão da
formação da identidade profissional em realidade só é possível em relação ativa com os outros,
nossas trajetórias estão cheias de encontros e desencontros, em síntese de experiências formativas
e aprendizagens, mas para redescobri-lo temos que contar, narrar de novo, como afirma Larrosa
(1996): O que somos é o resultado da forma como nós compreendemos.
(...) quem somos como sujeitos autoconscientes, capazes de dar sentido a nossas
vidas e ao que nos passa, não está mais lá, então, de um jogo de interpretações:
O que somos não é outra coisa que o modo como nós compreendemos; o modo
como nós compreendemos é análogo ao modo como construímos textos sobre
nós mesmos; e como são esses textos depende de sua relação com outros textos e
dos dispositivos sociais nos que se realiza a produção e a interpretação dos
textos de identidade (LARROSA, 1996, p.464).

A oportunidade apareceu no ano de 2008, ingressei como professor de cátedra dentro do
projeto da Regionalização, naquele momento me encontrava realizando meus estudos de
mestrado e foram os vínculos com um colega o qual coordenava o projeto por parte do instituto
de educação física da universidade, os que me levaram a participar como docente do programa no
município de Caucasia, região do baixo cauca antioqueño, onde a universidade tem uma de suas
sedes. Pensando hoje, em várias ocasiões a programação e a seleção das pessoas para este projeto
se dão pelos contatos pessoais, muitas vezes na vontade do líder desses processos por parte de
cada faculdade e instituto.
O município de Caucasia é o limite entre os departamentos de Antioquia e Córdoba, esse
território é o ponto limítrofe que marca a transição entre a geografia andina de montanhas e as

calorosas savanas do Caribe colombiano, é um lugar fronteiriço de múltiplas referências culturais
e espaciais, um lugar folclórico onde os ônibus de transporte público e os viajantes acostumavam
parar para esticar as pernas e tomar o primeiro suco de sapoti ou de níspero. Estas referências são
para mim importantes porque no mapa desses territórios que se transitam nos primeiros anos da
formação profissional, estão as marcas que dão o sentido particular da identidade, esses territórios
subjetivos jogam um papel muito importante na constituição da identidade profissional a qual não
se explica por um exercício racional.
Quem é o professor da Regionalização?
No meu caso não tem uma resposta que faça referência a uma imagem organizada das
trajetórias formativas; minha experiência se define melhor na importância constitutiva das
viagens, no ir desde um lugar onde a cultura hegemônica se reafirma o tempo todo nas
subjetividades até outros lugares, espaços e territórios onde se vivencia uma reorganização da
subjetividade se reelaboram a identidade e o saber fazendo-se relativos. Em minha opinião esses
processos intersubjetivos definem em términos pedagógicos a experiência da Regionalização da
Universidade de Antioquia.
Narrar isto me parece fantástico, na medida em que eu vou redescobrindo detalhes,
compartilhando imagens e sensações, conteúdos explícitos e implícitos, vou assim
reconfigurando fragmentos de identidade, redescobrindo sem medo ou importância do critério de
verdade ou coincidência literal do percurso percorrido, em troca falo do que ficou para mim, para
minha formação, assim são estas imagens como efeitos antropológicos e pedagógicos as que
constituem minha narrativa pessoal. Lembranças e sensações que estamos no direito de recompor
e de tornar-lhes uma potência. Caucasia como território contexto da minha formação profissional
dentro da experiência da Regionalização me confrontou a novos términos subjetivos, desde o
primeiro momento eu consegui reconhecer que outras coisas davam sentido ao ritmo da vida ali,
ouras corporeidades se manifestavam nos encontros dentro e fora do espaço universitário.
Chegando ao local no voo das seis horas da manhã se pode perceber como a cidade vai
ganhando vida, já nessa hora, caminho ao campus da universidade, você pode ver o povo que vai
e vêm, as vendas informais de comidas típicas que avisam que você está no mundo da costa

caribenha; é nesse momento que se enfrentam sensações de reinvenção, como se esse professor
que sai da cidade de Medellín e que se leva como marca da identidade tivesse que
necessariamente reinventar-se nestes novos referentes sócio culturais.
Depois desses anos de trabalho nas sub-regiões sou muito mais consciente da importância
do espaço físico e da forma como este promove determinadas relações sociais entre estudantes,
professores e demais colegas da comunidade educativa. Não existe uma relação pedagógica só
desde a transmissão de uma informação generalizada, também é determinante a forma e o espaço
do encontro com as corporeidades dos sujeitos que fazem parte do processo educativo. Ao entrar
na sala no contexto das regiões, sempre experimentei, lembro-me daquela primeira vez, uma
sensação diferente da que se pode vivenciar na sede central, no contexto das sub-regiões
universitárias se tem a necessidade de observar melhor ao outro, a diferença do sotaque, das
palavras e expressões, nos vão comunicando que ali se tem outro processo intersubjetivo, na
cidade este aspecto é desatendido talvez porque impera uma cultura universitária hegemônica que
promove a individualidade e a pouca socialização destas coisas.
Atualizando esta experiência (auto) narrativa dos meus encontros com os diversos
contextos universitários do projeto da Regionalização, posso reconhecer uma profunda
experiência antropológica pedagógica que me coloca em reflexão enquanto ao que eu vou fazer
como professor nesses contextos e do lugar desde onde eu acostumo posicionar-me para entrar
em relação com os estudantes. Lembro que um dia entrei na sala, na sede baixo Cauca e observei
nos rostos uma interessante diversidade; no momento que começamos a apresentar-nos notei
diversas tonalidades de vozes que também me alertaram da diversa procedência de muitos deles;
a característica de ubiquação geográfica deste município faz com o que diversos grupos
populacionais optem pela Universidade de Antioquia na sede Caucasia para adiantar seu processo
de formação profissional; não é tão fácil lidar com essas coisas, pelo contrário, é muito complexo
e como professor se deve prestar muito mais atenção a estas coisas.
As experiências formativas da identidade docente nas sub-regiões estão marcadas por
esses processos antropológicos dos encontros com os outros, outras culturas, outras
corporeidades, outros costumes e referências espaciais, um encontro que passa pelo
estranhamento. Desde minha vivência isto é uma contundente experiência de revalorização tanto

da prática pedagógica como do saber disciplinar do docente; Se pode comprovar que a
universidade contextualizada nesses locais é recriada de outras formas nas sedes sub-regionais e
isto é um ponto importante e enriquecedor para uma gestão educativa universitária desde o
caráter da diversidade.
Em minha trajetória depois de Caucasia foram as regiões de Urabá, os municípios de
Yarumal, Santa Fe de Antioquia, lugares e espaços geográficos onde a universidade tem
estabelecido projetos educativos e desenvolve seu projeto de formação; Cada um desses cenários
me colocou na tarefa de me recompor como sujeito docente teve que repensar minha prática
profissional, identificando problemas curriculares e administrativos, enfrentando-me com
paradoxos e contradições que não sempre foram positivas no sentido da minha afirmação de
identidade profissional estável, pelo contrário, as experiências de sair, de me deslocar, de visitar e
compartilhar no contexto sub-regional colocaram a minha identidade de professor em um
permanente exercício de reajuste e auto-valorização.
As viagens de avião, de ônibus intermunicipal, de moto-táxi, caminhar e até
deslocamentos a cavalo, me deram uma panorâmica diferente daqueles lugares e sua gente, dos
diversos significados e conteúdos que se mobilizam na constituição da identidade do professor
universitário nos contextos sub-regionais. Estas experiências de confronto direto com a
diversidade e os diferentes modos e possibilidades de vida, fazem com que o professor não se
acostume totalmente com essas múltiplas sensações, no meu caso me lembro de chegar nesses
locais na sexta-feira cedo ou sábado no meio dia, encontrei sempre um ar de singularidade
daqueles lugares e suas pessoas isto para mim causa sempre novidade, posso lembrar outras cores
e outros cheiros que em minha experiência me faziam identificar onde eu estava, para onde eu ia
a ensinar e aprender é por isso que nestas trajetórias resgato o processo de formação da
identidade do professor como o processo interno e externo de assombros, de aprendizagens e
reflexões em vários níveis.
O haver trafegado como professor de cátedra pelas diversas sedes universitárias que
constituem o processo da Regionalização da Universidade de Antioquia me há dado uma
compreensão mais cuidadosa que eu nem sempre tive de forma autoconsciente, uma compreensão
dos desafios, das particularidades e dificuldades que ainda hoje enfrentamos neste processo

enquanto aos significados e o papel da educação superior no desenvolvimento local dessas
regiões; um papel que vai além da reestruturação técnico administrativa do modelo de gestão
educativa hegemônico. Compreendo, tomando minha experiência como autoanálise, que a
Universidade tem outras instâncias e efeitos nessas comunidades, tem e adiantam processos
antropológicos pedagógicos de cara dessas múltiplas realidades sócio culturais, históricas e
políticas desses locais os quais se fazem importantes na sua compreensão para consolidar o
processo da Regionalização desde uma realidade da autonomia, da dinâmica acadêmica,
investigativa e cultural de cada sede.
Acredito que a experiência da Regionalização também é um complexo processo de
criação de novas práticas pedagógicas dentro do campo da educação superior pública,
identificando os novos desafios curriculares e de gestão dentro desta complexa experiência de
repensar o sentido e os alcances da própria universidade pública como um ator fundamental de
democratização e participação destes territórios na construção do desenvolvimento do país. Sou
consciente do papel político da universidade pública e do maestro nessas sub-regiões e lembro
bem experiências que me deram uma compreensão disto, nos dias da minha atuação na região de
Urabá, uma sub-região marcada por processos de violência e exclusão, me permitiram vivenciar
este tipo de tensões e contradições sociais e políticas e o papel que a universidade como presença
institucional e diálogo desde diversos atores e posturas. Tive experiências confrontadoras com
meus estudantes, as quais me mostraram que o conflito, a desigualdade de condições e a violência
são muito mais complexas que a imagem que temos destes aspectos na cidade capital; O viajar
dentro da própria sub-região, o percorrer seus povoados e falar com a gente é tudo um
aprendizado que nos confronta, em meu caso estes encontros desvendaram complexos aspectos
históricos do impacto da violência na constituição das dinâmicas desta região de Antioquia.
Um dia uma das minhas estudantes chegou à sala de aula, eu fiquei olhando-lhe com mais
atenção e notei que ela estava grávida, não sei por que eu não consegui notar desde o primeiro
dia... A classe transcorreu na lógica convencional naquela manhã, em um dos intervalos eu
abordei essa estudante e lhe perguntei como ela estava me respondeu que bem, mas muito triste,
pois esse seria seu segundo filho que iria nascer sem pai; eu, na minha ingenuidade, coloquei meu
juízo de valor o qual tinha aprendido na minha visão de sujeito da cidade, pensei que era um

problema de educação sexual, de natalidade ou dessas questões de saúde, voltei-me a olhar para
ela e tentei animá-la falando coisas positivas de ser uma mãe solteira, mas ela me cortou a fala e
me disse o seguinte: professor, eu estava bem com ele infelizmente este é o segundo marido que
eu perco assassinado também ele era um bom homem. Fiquei calado, perplexo, triste com meu
desconhecimento desse cru contexto de realidade, esta situação era contundente e real, algo
perturbador que me tirou do lugar de conforto no qual a cultura acadêmica hegemônica me tinha
instalado; É frente a este tipo de coisa que o caminho da compreensão se impõem sob o propósito
funcional do ensino, eu estava na frente deles no papel de professor tentando dirigir uma
disciplina mas essas singularidades históricas eram de tal contundência que fiquei me
perguntando até onde eu tinha autoridade para impor um determinado conhecimento que não
tivesse necessariamente uma relação com as trajetórias deles.
Na minha trajetória como professor itinerante eu tive que lidar com este tipo de coisas e
acredito que foi o maior aprendizado da minha formação, minha relação com aquela estudante já
não foi mais a mesma coisa, ela me ensinou a olhar e escutar, me ensinou que eu tinha que determe nestas coisas assim, eu me fiz consciente destas fortes contradições, da necessidade que eu
devia olhar mais e melhor para as experiências de formação de cada um deles, eu não podia
avançar simplesmente no programa do conhecimento no papel; esta experiência entre outras
constituiu em mim outra forma de relação com meus estudantes e comigo mesmo enquanto
professor universitário naqueles contextos.
Aprendizagens e novos desafios
Fazendo um balanço da minha experiência, chegamos a conclusão de que o projeto
universitário nas sub-regiões, a experiência de ser professor ali e a formação da identidade
profissional nestes contextos tem sido uma profunda experiência transformadora de toda a ideia e
vivência de Universidade Pública da forma de encarar e assumir politicamente esse novo lugar
institucional nessas complexas diferenças geográficas e sociais de nosso departamento de
Antioquia. Essas mudanças constituem em seu conjunto o novo desafio da Gestão educativa
universitária, particularmente, no que tem haver com a formação profissional docente, com os
ajustes curriculares, com as estratégias de integração e autonomia para melhorar o funcionamento
das sedes universitárias. Pessoalmente penso que estas mudanças não tem o mesmo nível de

profundidade na vivência de todos os professores e professoras já que também eu tive que
enfrentar opiniões e posturas bastante incômodas por parte de professores nas sub-regiões que só
vão a reproduzir seu lugar de conforto, sinalizando e aprofundando as simetrias e desigualdades
entre centralidade e periferia.
A identidade do professor nas sub-regiões também encontra tensões nas próprias relações
com outros colegas que tem um espaço contratual muito mais estável. Lembro-me um dia,
sentado à mesa de um pequeno restaurante no município de Caucácia, percebi como as
preferências dos lugares onde se dorme e se come quando se viaja para as sub-regiões, expressam
assimetrias hierárquicas da imagem do profissional docente; não sei que tão consciente isto seja
um propósito institucional, mas essa estranha estratificação entre o professor de cátedra e o
professor efetivo parecia, em certos momentos, agudizar-se nas sedes sub-regionais, marcando de
diferentes formas comportamentais e de consumo e preferências de certos lugares um lugar de
hierarquia, talvez é por isso que o professor de cátedra nas sub-regiões experimenta de maneira
mais profunda os efeitos dessa itinerâncias em sua própria subjetividade e identidade profissional.
Nos contextos das sedes da Universidade se desvela com frequência formas diretas e
indiretas de assimetria estruturais da Universidade, por exemplo: quando se marcavam voos
diferenciais segundo o tipo de contratação que se tivesse com a Universidade, estas questões da
precarização ao que hoje pareceram estar superadas relativamente pelo modelo administrativo
atual do programa, marcaram um referente histórico para definir as tipologias dos professores que
vão para as sub-regiões, questões que ainda em espaços de convivência e trabalho cotidiano
parecem não ter desaparecido totalmente das complexas formas de relações hierárquicas e de
poder.
O que em síntese eu acredito mostra-nos este processo em relação da formação da
identidade profissional é que existe um outro contexto de formação e esse outro é um real com
suas características, singularidades e contradições, um outro físico e simbólico no qual o
professor tem que estar implicado; nos ensina que não se pode continuar, pelo menos de forma
tranquila, parado à frete de forma “neutra”, recitando as lições de forma impessoal como muitas
vezes acontece na sede central da Universidade. A experiência de Regionalização é uma
experiência de diálogos interculturais e intersubjetivos que rompe com a cultura acadêmica

hegemônica que modelou por décadas a formação da identidade do professor universitário; esta
experiência nos coloca de cara a uma profunda reflexão no campo da educação superior e seu
papel não só como fator de desenvolvimento econômico.
São estas coisas as quais valem a pena de ser sinalizadas como importantes para o espaço
viral do professor e sua identidade profissional e em sua experiência existencial. No transcorrer
destes anos compreendi que não só se deu uma mudança na forma estrutural e de gestão da
Universidade, também se adiantou o novo paradigma organizacional e de governo. Este processo
em definitivo é uma grande e complexa experiência de transformação institucional e organizativa
a qual configura outras práticas e outros saberes dos docentes; a Regionalização nos colocou no
caminho das contradições e, muitas vezes, de negação de supostos fundamentos, um caminho no
qual ainda estamos prestes para aprender.
Depois daqueles primeiros anos trabalhando nas sub-regiões, nunca consegui voltar de
igual forma às minhas aulas na cidade universitária em Medellín, fiquei muito mais sensível em
termos pedagógicos e consegui compreender a importância que tem olhar para o outro, o que
aprendi quando me iniciei como professor de uma universidade privada estava marcado pela
mútua indiferença da relação pedagógica, talvez como mecanismo de defesa, que o que fazia de
forma inconsciente era tentar neutralizar a relação com o outro, não permitir o subjetivo e quase
que me impor uma “assepsia” da comunicação a qual me impedia ver aos olhos de meus
estudantes e compreender suas maneiras particulares de estar e manifestar-se.
Colocando minha trajetória como exemplo, acredito que este lugar narrativo também é
válido para repensar-nos enquanto profissionais da educação superior, o que nesse estudo se
apresentou em maior medida como dissertação conceitual e teórica referida a mudança do modelo
de gestão educativa, encontra no viés narrativo das experiências da formação da identidade
profissional a possibilidade de dialogar com a construção das vivências em sentido singular e
contextual. Minha tentativa por essa outra via sinaliza a importância que o processo da
Regionalização tem para repensar a formação dos professores na universidade pública, as
possibilidades e alcances do modelo revisando a relação educação sub-regiões não só como uma
questão de desenvolvimento econômico e controle populacional.

Tem pouco tempo que retornei para as sub-regiões, depois de alguns anos fora do país
dedicado ao meu processo de formação doutoral, consegui ver novas mudanças a respeito
daqueles primeiros anos de trabalho, mas viajar e me reencontrar com aqueles lugares onde
continuam emergindo sonhos, aspirações e contradições alimentaram de novo minha inquietação
como professor. Assim, podemos concluir que a identidade do professor não termina de centrarse, não é um processo linear em sentido restrito, não se constitui só de certezas e referências
sobre si mesmo, pois cada encontro, cada deslocamento nos coloca na necessidade de reinventarnos desde outros referentes.
No ano 2015 me encontrei com que alguns colegas já tinham sido vinculados como
professores efetivos nas sub-regiões e que eles se encontram morando ali, isto é bastante
significativo e importante para o processo de consolidação do projeto da Regionalização
enquanto a formação das próprias fortalezas e condições para o desenvolvimento de culturas
acadêmicas e investigativas nestas seccionais. Neste novo panorama se esperaria que aquela
experiência de estranhamento, de auto revisão do próprio lugar pessoal e profissional, de
confrontação intersubjetiva, de negação e reflexão nesses contextos não seja perdida, que o
processo melhore enquanto ao organizacional, que se consiga fazer uma melhor gestão é um
desejo e necessidade geral, mas para os professores e professoras a experiência educativa nesses
contextos deverá estar aberta a novas compreensões da prática pedagógica. Em definitivo a
experiência deste modelo de reestruturação da estratégia universitária, nos desvenda espaços de
aprendizagem e criação e não só de uma relativa igualdade institucional desde o paradigma
desenvolvente do departamento de Antioquia, perspectiva que na maioria das vezes banaliza as
diferenças e privilegia uma visão estratégica.
Colocamos o modelo da Regionalização como exemplo dos novos desafios da educação
superior pública; tomar a própria experiência como objeto de análise nos mostrou que este
processo é complexo e profundo, que não só se trata de mudanças externas ou macro políticas. A
experiência da Universidade de Antioquia nesses vinte anos de trabalho também nos mostra
novas perfis profissionais, novos atores institucionais e novos conteúdos em relação ao projeto
formativo, em conjunto é um enorme processo de aprendizagens e de novas referências para a

educação superior, desafios para a gestão educativa que envolve dimensões locais, nacionais e
internacionais.
Na experiência da Regionalização se confrontam os saberes dos sujeitos que fazem parte
do encontro educativo, se coloca em relação discursos, práticas e pontos de vista e também
lugares de referência das trajetórias de vida, isto é importante reconhecendo-lhe desde uma
atitude de reflexibilidade já que como sinaliza a perspectiva pós-crítica da pedagogia e da
educação, não existe um sabe totalmente desinteressado e imparcial; a educação se define
enquanto processo social e político com conteúdo e intencionalidade, o professor assim tem em
sua identidade um caráter político, ele é portador de um saber e um poder o qual ele deveria
confrontar criticamente com os contextos onde de forma consciente é exercida sua prática.
Ser professor nas sub-regiões é aprender ensinando, é estar disposto e aberto para pensar
outras possíveis formas de encontro; Assim, a identidade profissional se reconstrói quando se vai
aos diversos contextos formativos instalando ali um gesto pedagógico libertário, é necessário
colocar-se em jogo, relativizar um saber e um sujeito o qual não pode ser universal não mais que
na contextualização do seu discurso e na luz das suas práticas subjetivas, é necessário entrar em
jogo no momento do encontro para explicar-se desde sua função de orientador o fato de que ele
também está aprendendo, por isso o professor nas sub-regiões é um professor de aprendizados,
que define sua identidade profissional em relação a essas novas aprendizagens.
A experiência da Regionalização nos abre uma porta para repensar os sentidos da
profissão e da educação superior pública, seu papel social, cultural e político. Essa experiência de
transformação institucional e organizacional em si mesma constitui um amplo espaço de
redefinição de práticas e de saberes e para a Universidade, suas Faculdade, Escolas e Institutos se
consolida em um espaço de experimentação, expansão e redefinição das próprias fronteiras
disciplinares, a experiência também nos mostra outros horizontes epistemológicos e
metodológicos para ajustar as tradições disciplinares que constituem os saberes que redefinem o
valor da universidade como projeto formativo amplo.
Os conhecimentos que tradicionalmente tem definido os saberes válidos para constituir
um projeto de universidade pública se fazem relativos e pode ser discutidos e questionados nesta

experiência, se colocam outras perspectivas e conhecimentos locais que também podem entrar de
forma válida a constituir desde o contexto regional para um projeto formativo amplo, isto se pode
constatar na criação de novos programas específicos para as sedes sub-regionais, como é o caso
do programa Tecnologia e Artesanatos, para colocar só um caso que nasceu desde as próprias
dinâmicas investigativas das sub-regiões.
A experiência de trabalho no projeto da Regionalização nos coloca como professores e
professoras de forma concreta a pensar no ensino como uma prática de pesquisa e formação a
qual nos fazem atuar de outra maneira nos permite fazer visível a questão da identidade
profissional como uma construção complexa e não acabada, como uma questão que vai além do
conjunto de saberes técnicos que se acumulam formalmente, pelo contrário nos mostra outros
pontos de referência desde os quais nossa subjetividade deve entrar a valorar-se.
Pertinência: Entre um sujeito do conhecimento e o sujeito do saber
A discussão sobre a pertinência no âmbito da educação superior pública é bastante citada
para definir os termos pedagógicos e curriculares do desenvolvimento da última etapa da
Regionalização. Mas por cima de sérias discussões no campo, a tensão entre um sujeito do
conhecimento e uns sujeitos do saber não desaparece, a experiência da Regionalização nos
confronta todo o tempo com est discussão epistemológica e ética. Sabemos que não existe pelo
menos em sentido crítico um sujeito universal, nem um saber portador de uma verdade total, mas
muitas vezes a universidade como projeto hegemônico de formação e como projeto político,
ainda contém essas contradições em seus fundamentos; No caso da Universidade de Antioquia
estas tenções também atravessam seu cotidiano confrontando aos professores nas suas práticas e
discursos para ter que resolver ou pelo menos lidar com essas questões.
A pertinência como se há promovido pelo menos desde a perspectiva desenvolvente da
educação superior, ligada ao macro projeto econômico estratégico no caso de Antioquia,
direciona o conceito desde uma visão estratégica95, ali também a importância da perspectiva da
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Vale a pena lembrar que a perspectiva da estratégia tem sua origem na escola da Alta Gerência e está enfocada
na busca de resultados com o menor gasto de recursos e o aproveitamento de oportunidades. No campo da
educação a partir das reformas educativas dos 90 este discurso tem sido colocado profundamente no contexto do
desenvolvimento da política educativa latino-americana (MARTÍNEZ, 2005).

gestão educativa, a qual posiciona às sub-regiões em um panorama de utilidade e funcionalidade
racional econômica, posicionando-as como espaços propícios para o crescimento econômico sob
essas concepções; Se faz pertinente então que a universidade entre a participar e dinamizar o
desenvolvimento destas sub-regiões em sentido amplo e crítico de cara a estratégia de câmbio
governamental, esta é a ideia que temos colocado durante este trabalho: é necessário explorar ao
interior do processo histórico da Regionalização universitária para reconhecer suas características
sociais e antropológicas, perceber outras dimensões e efeitos desses processos que necessitam ser
reconhecidos em sua importância para o campo da educação superior pública.
No campo pedagógico se abre nesta experiência de contextos e noções de conhecimento,
o caminho se faz mais complexo mostrando-nos sua relatividade ao ser confrontado com uns
sujeitos de saberes múltiplos e diversos, processos históricos particulares e contraditórios que nos
colocam na necessidade de revalorizar o lugar desde o qual a cultura acadêmica hegemônica
acostuma posicionar-se e definir as práticas de identidade dos professores. As experiências
formativas de professores e alunos se confrontam com a vivência de um espaço tempo diferencial
o qual descentra ao sujeito da ideia de um conhecimento imparcial e efetivo, em razão de explicar
e compreender as lógicas internas de cada contexto. Isto faz que precisemos compreender ao
professor como um sujeito histórico e político, pessoal e profissional em relação aos processos
formativos e educativos como aprendizados mútuos, onde o conhecimento é uma construção de
cara as particularidades que dão sentido à vida destes cenários.
A universidade pública, acreditamos que está e continuará aprendendo deste tipo de
experiências de renovação institucional, para construir um sistema de gestão da educação
superior mais integrado e menos segmentado e diferenciado, um sistema de gestão com mais
equidade e capacidade de resolver problemas em contexto. Consideramos que o critério da
pertinência não pode dirigir-se só para a expansão da oferta educativa, sem pensar no projeto
político pedagógico que deverá ser considerado tanto a nível local como global, também
considerando a relação do regional, nacional e internacional. Na América Latina estas mudanças
nas últimas três décadas, em relação ao papel da educação superior e suas capacidades
transformadoras, mobilizaram as profundas estruturas da desigualdade social e política e é por
isto que devemos prestar maior atenção a este processo.

Quem em sociedades como a argentina, a brasileira ou colombiana, os jovens de
famílias que nunca tiveram acesso à universidade, seja a primeira geração em
ingressar a educação superior é uma enorme oportunidade social, é a
possibilidade de reverter uma dívida histórica que a sociedade tem com essas
famílias. É mais difícil trabalhar com jovens de setores populares e reverter às
condições de famílias que muitas vezes não têm livros, bibliotecas,
computadores; Esta é uma marca de qualidade. Colômbia precisa de mais
universidades democráticas e abertas. Definitivamente temos que defender um
conceito de qualidade com inclusão (GENTILI, 2015) 96.

Para fechar, acredito que temos deixado esboçadas questões importantes e profundas que
abordaremos de novo nas conclusões deste trabalho; Temos desejado neste capítulo ressaltar a
importância que tem os professores dentro destas mudanças e em especial o compromisso que
tem o estudo do campo pedagógico para fazer deste tipo de experiências espaços de geração de
novos conhecimentos, para não deixar que sejam só trabalhados como questões de redesenho
administrativo ou novas tendências de gerência e gestão, no caso da reestruturação acadêmica e
administrativa do processo da Regionalização e sua nova etapa nos abre a novos desafios.
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CAPITULO 5

O PAPEL DA UNIVERSIDADE PÚBLICA: MODELO DE GESTÃO E PRÁTICAS
DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO.

5.1 INTRODUÇÃO
Este capítulo fecha esse estudo e se constitui em uma conclusão parcial, apresentamos
uma proposta reflexiva da gestão educativa universitária que nos convida a continuar trabalhando
na temática, dirigindo-nos ao território das práticas da formação em contexto, identificando-as e
analisando-as em suas particularidades, deixando as bases conceituais para compreender o
problema da gestão dentro das trajetórias governamentais que descrevemos neste trabalho em
perspectiva crítica.
As organizações como espaço de governo onde conflui saberes e práticas que
ordenam e diferenciam a indivíduos e populações, produzindo efeitos muito
diversos. Esta formulação transborda amplamente os enfoques mais tradicionais
da teoria da organização, expressão e síntese do conhecimento positivo para a
análise das organizações. Em seu lugar, se começa a considerar as relações e
processos que explicam a constituição e mudança dos espaços institucionais nos
que operam indivíduos, grupos e comunidade. (IBARRA, 2001, p. 322).

Repensar a imagem da organização educativa promovida desde o discurso da gestão, suas
práticas educativas e pedagógicas em um sentido crítico, nos convida a pensar tomando em conta:
Quem somos como instituição? O que fazemos e como o fazemos? Para quem e onde
trabalhamos? Estas perguntas resultam em chaves de reflexibilidade pedagógica que nos permite
compreender a complexidade do processo de governo da educação superior e particularmente das
especificidades da temática no contexto latino-americano, onde as demandas de um modelo geral
de gestão tem se intensificado nos últimos anos. A educação superior como sinalizam vários
autores, é um território de múltiplas demandas e disputas políticas e sociais durante o início do
século XXI.
Parece inegável que a questão peremptória é desenvolver as capacidades da
atividade universitária para satisfazer demandas cruciais das sociedades,

preparando as novas gerações de profissionais, intelectuais, cientistas e técnicos
que devem atuar no mundo supeditado a mudanças incessantes e transcendentes,
processados com uma rapidez inédita na história. Por isso é razoável pensar que
resulta imprescindível deixar de lado a pretensão de abordar a renovação das
universidades com a direção exclusiva do marco de idéias e categorias
tradicionais sobre a mudança educativa, aquelas que se conceberam para
satisfazer outras necessidades e vitalizar instituições que atuavam em um cenário
econômico, social e cultural que, nas últimas décadas, há variado
substancialmente até perder continuidade e diligência. (GENTILI e outros, 2009,
p. 207).

A gestão educativa como discurso administrativo e de governo na contemporaneidade
contém complexas estratégias de controle que funciona como agente de desenvolvimento e
modelo de direção. O desenvolvimento deste discurso descreve uma longa trajetória de relações
de poder e saber, de ideais de sujeito e de cultura, de prática e discursos formativos trazidos até o
campo da educação superior. Vivemos uma realidade fundamentada no paradigma da
administração neoliberal e é desde ali que se fundamenta o governo das instituições de educação
superior principalmente a de caráter privado.
A universidade corporativa tipo Phoenix é o modelo que predomina. As
universidades são quase pseudo-universidades com programas específicos
orientados as necessidades específicas do mercado. A educação superior se
considera uma mercadoria e não um valor ético. Produz-se uma competência
fera entre IES por estudantes. Os serviços educativos e da investigação se
incluem nas negociações do GATS. Reforça-se a tendência de alguns países –
Austrália, EE.UU., Malásia, Nova Zelândia, Cingapura, o Reino Unido; de
converter seu setor de educação superior em uma indústria de exportação. Estão
os sistemas de educação superior dos países em desenvolvimento preparados
para competir globalmente? O que acontecerá com aquelas áreas do
conhecimento – enfermidades tropicais, contaminação ambiental- que não são
comercialmente viáveis? Que impacto terá isto nas culturas e linguagens
nacionais? Poderão sobreviver? Ou sucumbirão a uma homogeneidade cultural e
lingüística global? (LÓPEZ, 2007, p. 392).

A mudança do modelo de gestão de uma universidade historicamente centralizada para
uma universidade descentralizada e com processos mais autônomos, eficientes e viáveis no
tempo, significa também uma mudança no caráter antropológico e pedagógico que coloca a tarefa
de enxergar os valores e princípios que configuram a institucionalidade, seus sentidos e formas de
atuação, revisando de maneira a correlacionar, os processos e estratégias administrativas
adaptadas a uma concepção organizacional que considera os contextos sócio-culturais e históricos
da realidade interna e externa da universidade pública.

Em nosso caso, a universidade regionalizada, ou melhor, a universidade desde as subregiões, nos leva a pensar como diretivos e professores, atores institucionais, em propostas e
práticas alternativas de formação, de educação, de sociedade e cultura, no contexto do enfoque do
desenvolvimento da região de Antioquia e do país. Qual é o papel da educação superior nesta
tarefa? Reconhecer o papel político da gestão universitária se faz fundamental para estabelecer o
protagonismo da educação superior no desenvolvimento dos territórios e as populações.
A questão governamental que aparece associada às necessidades de um roteiro crítico da
gestão educativa, se referem a análise de como a Universidade participa na construção das
políticas atuais de configuração e dinâmicas territoriais. Esse aspecto da relação com o cenário
governamental e o projeto educativo e formação de novas subjetividades, se constitui em uma
leitura crítica e propositiva neste trabalho, enquanto se visualiza o problema do governo
educativo nas dimensões da formação dos sujeitos reconhecendo o patamar do contexto das
reformas macro educativas, as quais centram imagens de formação que determinam a direção do
projeto educativo, neste caso para o departamento de Antioquia e o país.
O planejamento como necessidade e tarefa significativa do modelo clássico da gestão tem
sido levada ao campo educativo, em resposta tem aqui um novo significado desde esta
abordagem: Planejar não deve restringir-se à idéia de ordenar um processo para obter um
resultado controlado, se trata melhor, poder assimilar e adaptar para a organização educativa que
se deseja produzir, o contexto, as dimensões culturais que desde as práticas cotidianas expressam
o universo das relações micropolíticas, as diferenças, tensões e contradições entre o singular e o
plural, entre o planejado e obtido; o percebido como instituído (formal) e o expresso como
instituinte, como informalidade, como particularidade dos contextos sub-regionais, onde as
dinâmicas do planejamento tomam seus matizes particulares. O conceito do contingente não
contradiz o sentido do planejamento.
O planejamento para a gestão educativa universitária supõe confrontar aquilo que foi
pensado em princípio no campo das idéias e problematizações em gerais com as possibilidades
reais que emergem da familiarização com o contexto específico; de tal maneira que se
identifiquem recursos físicos e intelectuais reais, que se reconheçam níveis de desenvolvimento e
tarefas específicas para as dimensões e alcances do projeto. Em suma, planejar para a gestão

educativa deverá assumir a tarefa de levar a cabo o traçado dos possíveis roteiros e ações,
pesquisando e analisando cada ajuste necessário, poderíamos dizer que se trata de reunir as
ferramentas necessárias sem ficar restringido mecanicamente a elas. A gestão educativa na nossa
proposta é uma gestão que ensina e aprende simultaneamente, não dirige da maneira
convencional nesse processo encontra e constroem alternativas e instrumentos para estabelecer
processos de desenho mais participativos.
5.2 A Universidade descentralizada: Desafios de Formação e Educação
A tarefa da descentralização da Universidade de Antioquia nos coloca uma permanente
reflexão antropológica pedagógica, que necessariamente nos deveria levar a pensar na proposta
de educação superior: Qual é o critério formativo que se vem estabelecendo com o crescimento e
a expansão da universidade como instituição pública? Assim, a descentralização universitária
como processo de democratização e desenvolvimento territorial leva a novos compromissos para
repensar a universidade em seus âmbitos institucionais, organizacionais e sócio-políticos.
Pensar a formação dos diferentes estamentos universitários em uma perspectiva
antropológica e pedagógica, necessariamente nos levaria a confrontar-nos com as imagens e
noções de sujeito que trabalhamos tradicionalmente na educação superior e que também
aparecem no projeto de expansão universitária regionalizada. Devemos superar a visão
estratégica ou instrumental da educação superior como fator de desenvolvimento econômico,
abrindo ao debate e a ação da gestão educativa a novas propostas de formação geradoras de
maiores graus de autonomia individual e coletiva dos diversos territórios.
O processo da descentralização reorganiza os poderes e estamentos dentro da própria
universidade, mas isto não pode ser encarado como um processo só de reengenharia
administrativa, a questão é muito mais complexa, trata-se de como podemos aprender destas
experiências entre todos, reconhecendo no sistema político atual, novas relações de poder tanto a
nível interno como externo e sem esquecer o marco de referências que desde a política
internacional sinalizam o caminho para reorganizar a educação superior na América Latina;
compreender estes aspectos da relação entre a dimensão local e global se faz muito importante
para um posicionamento crítico mas também propositivo.

Na atualidade, os países da América Latina enfrentam um dos desafios mais
difíceis entre os que têm marcado sua história. O desafio das formas
hegemônicas da globalização, entendida como a integração complexa do capital,
tecnologia, informação e comunicação, superando as barreiras econômicas,
políticas e culturais das fronteiras geográficas, fundamenta a necessidade de
desenvolver as atividades educativas no marco de Estados Nacionais com sua
força normativa diminuída e sociedades cada vez mais interdependentes. Como
consequência, se trata de encontrar os espaços de presença e ação em um mundo
de inequidade crescente, dominado pela gravitação das métricas exigências do
capital transnacional, renovando a vigor da democracia e construindo
alternativas que permitam perseguir a justiça social a partir dos projetos capazes
de propiciar sociedades mais coesivas (GENTILI e outros, 2009, p.211).

Nesse panorama, descentralizar a educação superior implica não só instalar os
mecanismos administrativos, as tecnologias e ferramentas de avaliação que garantam a qualidade
para a gestão operar de forma exitosa nas sedes sub-regionais, mas tambémse trata de gerar
melhores programas de formação destes recursos nestes contextos, construindo a credibilidade e
o sentido de referência local desde as próprias experiências educativas destas populações; o que
permitiria fazer sinergia entre as diferentes dinâmicas acadêmicas e administrativas dos
estamentos universitários nas diferentes seccionais.
A descentralização em seu ponto mais complexo significa também o desafio de
descentralizar o projeto formativo, o discurso pedagógico e curricular que orienta
tradicionalmente um tipo particular de sujeito e de vocação regional, deixar que o modelo
educativo e sua politica curricular se enriqueçam desde as realidades sócio históricas que
planteiam os territórios e suas populações, de modo que as práticas pedagógicas e os saberes
locais entrem de maneira efetiva a fazer parte do projeto educativo regionalizado.
Tradicionalmente a produção do conhecimento científico e humanista na
universidade foi uma produção separada. Se há dito de muitas maneiras: a rua, a
realidade, o povo, as bases, a sociedade, produziam um conhecimento vultar,
prático no sentido comum, enquanto a excelência do conhecimento rigoroso e
científico era de hegemonia universitária. A lógica racional que inspira este
pensamento é que o conceito espera paciente, a que a realidade lhe alcance. Por
outra parte, esta forma de conceber a produção do conhecimento é intelectualista
no sentido do desprezo a habitar e a produzir-se desde o concreto, situacional,
experiencial e corporal de cada um de nós, para pensar desde nós o que vai além
de nós. É um intelectualismo falsamente universalizador que procura essências
invariantes com caráter universal, e é precisamente isto o que aqui se questiona
(BONAFÉ, 2012, p. 11).

O processo da Regionalização como reformulação organizativa, funcional e de gestão,
necessariamente toca com o institucional no sentido de sua redefinição, toca com a maneira como
a Universidade há sido concebida durante muitos anos, hegemonia e elite, toca com sua imagem e
práticas de educação e administração; por tudo isso esse processo não pode restringir-se à
transposição do modelo administrativo inspirado no crescimento corporativo, pelo contrário esta
experiência, esse processo pode e deve ser um importante referente para construir uma alternativa
de educação superior nestes tempos.
5.3. Projeto universitário regionalizado. Imagens de sujeito e identidade do professor
Uma das conclusões a que chegamos é que essa imagem de sujeito no contexto formativo
da regionalização é ainda muito complexa para assimilar; não existe muita clareza a respeito das
imagens do professor e os estudantes que no contexto regional se constroem, sabemos da sua
riqueza e diversidade, mas ainda dificulta-nos pensar e atuar desde ali para resolver problemas
curriculares e de pesquisa aplicada a estes contextos.
A regionalização nos enfrentou a outros rostos e paisagens, se ampliaram os paradigmas
de formação e com eles as maneiras de construir conhecimentos, mas embora isto seja
reconhecido pela grande maioria da comunidade educativa, ainda não temos conseguido colocar
esta experiência em perspectiva da gestão educativa e curricular para a universidade pública. A
experiência embora sistematizada e estudada careça de profundas análises na perspectiva
antropológica pedagógica. Ao olhar o processo da regionalização como um processo
antropológico e pedagógico no qual encontramos multiplicidade de novas referências culturais e
sociais com as quais a universidade tem tentado redefinir-se, isto pode se ver e sentir: tem logros
inegáveis, mas, a respeito dos processos formativos e particularmente da formação da identidade
profissional docente, fica alguns vazios e desconhecimentos. Quem são os professores e como
fazem a educação nas sub-regiões? Talvez estamos frente a novas tipologias profissionais, mas o
que parece ainda mais importante são as outras possíveis formas de geração de práticas e sabres
pedagógicos.
No espaço da regionalização se confrontam as imagens dos sujeitos e aparecem outros
perfis existenciais, a existência se torna potência (ZEMELMAN, 1998) e isto gera um profundo

reencontro com a profissão e a trajetória de vida dos professores, é uma experiência
fundamentalmente de reconhecimentos de saberes e ponto de vista que se dão em ambientes não
familiares o qual produz um efeito na intersubjetividade. Essa particularidade do encontro nos
enfrenta ao processo lembrando-nos a necessidade de replantar nossas práticas fazendo das
próprias trajetórias de formação fontes de elaboração de conhecimentos. É uma experiência rica
em múltiplas dimensões, embora em términos de gestão ainda fique muito por se fazer, mas para
o campo da educação superior universitária constitui ruptura de paradigmas e formas
metodológicas as quais estamos acostumados.
O caráter plural desta construção de Universidade nos confronta com diferentes formas de
diversidade onde as imagens de sujeito, as que se tem e se reelabora, representa toda uma
maneira de posicionamento frente ao mundo e a construção de conhecimentos; a experiência
pedagógica que este processo contém nos fala que devemos continuar aprendendo incorporando a
experiência formativa como uma atitude analítica do gestor educativo.
A ideia de pertinência é um dos pontos fundamentais que o modelo atual da
regionalização propõe com insistência, consideramos acerca deste aspecto falta grande e
profundo debate pedagógico, pois a pertinência como conceito central do projeto de expansão
universitária no âmbito regionalizado, não pode ficar restrita aos critérios do mercado
profissional ou estrategicamente às necessidades de expansão e crescimento econômico. A
universidade pública deve ser sensível a outros aspectos importantes da educação em contextos
historicamente conflitivos e diferentes, este elemento também deve pensar-se para definir o que é
ou não pertinente, assim a pertinência adquire um caráter sócio antropológico no regional.
Interrogamos o conceito de pertinência em seu perfil pedagógico crítico, assim a tarefa indica
pensar em que tipo de docência, de pesquisa e extensão se faz nas sub-regiões e quais formas
resultam mais apropriadas para aquelas comunidades.
Nesta investigação chegamos a conclusão de que os eixos missionais da Universidade não
pode ser adaptados de maneira literal ao contexto sub-regional, pois existe condições estruturais,
culturais, sociais, históricas e politica que fazem que precisemos confrontar o termo de
pertinência para poder levar a cabo os processos. A pertinência é uma possível rota crítica da
gestão educativa que nos poderia levar a pensar como desenvolver a identidade do professor

regionalizado e também uma proposta de organização educativa universitária que encontra em
outros contextos sociais uma possibilidade de desenvolvimento.
Em nossas conclusões falar de pertinência universitária indica reflexão pedagógica,
pertinência não é um critério instrumental para ponderar se a oferta educativa que se leva ou se
desenvolve nas sub-regiões, resulta interessante para o crescimento econômico destas, pertinência
também significa a forma como os processos curriculares e pedagógicos se fazem significativos
para resgatar e fazer válidas as necessidades, história e potencialidades dos sabres locais.
A pertinência também deveria levar-nos a pensar o papel político que a Universidade
como instituição pública tem no desenvolvimento territorial e as novas estratégias de controle
governamental, o qual necessariamente significa pensar os conteúdos e processos sociais e
políticos que a Universidade desenvolve nas distintas sub-regiões onde tem presença. De tal
forma que a instituição pública seja consciente do compromisso, da tarefa e a responsabilidade
política que se tem; não se trata de gerar oportunidades sem corresponsabilidade ou apontar para
o crescimento das estatísticas de cobertura educativa, a pertinência implica também ser
consciente do papel educativo transformador, seu projeto político pedagógico, implica também
repensar as condições do desenvolvimento das pessoas dentro da organização.
Atender as anteriores questões significa encarar de maneira consciente, clara e aberta o
papel que a educação superior tem para o governo e o controle da população, reconhecer a
Universidade como um ator governamental no contexto das sub-regiões do Departamento de
Antioquia e do país implica maior consciência do papel como instituição e organização. O projeto
da regionalização universitária não só há constituído e permitido que o Departamento de
Antioquia tenha melhores estatísticas favoráveis em educação superior, também posicionou a
Universidade como um ator e espaço institucional que faz parte do projeto de reorganização
territorial e de uma ideia de desenvolvimento econômico e social para a região de Antioquia a
qual tem uns antecedentes históricos e tem buscado posicionar-se desde a ideia de liderança
produtiva e econômica a respeito de outras regiões do país.
Neste sentido de reflexão crítica, uma antropologia pedagógica e histórica, como resposta
alternativa à gestão da organização educativa contemporânea procura ter em conta as dimensões

que temos até aqui sinalizado, mas fundamentalmente, centra o problema da formação numa
leitura crítica do contexto social e histórico com suas tensões e paradoxos, isto implica que antes
de estabelecer a gestão educativa universitária como um alinhamento da política educativa geral
ou simplesmente a aplicação estratégica só de caráter administrativo, se consiga constituir como
um saber fazer para a educação que fica aberta a novas aprendizagens. O caráter antropológico
que leva esta postura, o problema da formação e da educação não fica restrito as diretrizes sobre
como deve funcionar o melhor modelo de planejamento, execução e avaliação de processos; se
bem as organizações educativas devem ser planejadas, administradas e dirigidas desde uma clara
política de governo, não pode deixar-se de lado, o centro de seu fazer e reflexão, isto é, a
formação de um sujeito autônomo e a contribuição com o desenvolvimento da cultura em todos
seus possíveis sentidos, fortalecendo, assim, o papel e o lugar político que tem a educação
superior na sociedade.
O programa da Regionalização da Universidade de Antioquia é chave para compreender o
papel político da Universidade pública no desenvolvimento territorial, superando a discussão de
equidade só no sentido numérico das maiores possibilidades para a população e identificando que
a educação tem um sentido político e que a Universidade e seus estamentos devem posicionar-se
claramente frente a isto. Esta questão vem sendo abafada pelos efeitos do discurso gerencial no
campo educativo e as orientações para massificar a educação superior como um critério de
medição do desenvolvimento.
Uma primeira conclusão do conjunto dos estudos que se tem esboçado e
contextualizado, que abarcam essencialmente os da República Liberal e alguns
dela derivados, mas sem ser uma continuação, é que os que foram feitos a
margem do Estado, dentro da iniciativa pessoal (Gulh, Gutiérrez de Pineda,
Abadía Morales), baixo o apoio da alma mater, não identificaram região com
departamento, superaram o tradicional critério de conceber a região como
grandes províncias, departamentos e somatória deles. Uma consequência foi um
crescente interesse pelo tema do ordenamento territorial, que finalmente teve eco
na constituição política de 1991, em grande parte devido à figura de Fals Borda
quem, de alguma maneira, manteve viva a preocupação pela temática regional,
relacionando-a com o desenvolvimento desigual e o modelo de desenvolvimento
adaptado (RUEDA; RAMÍREZ, 2014, p15).

As dinâmicas e práticas organizativas e pedagógicas no contexto sub-regional, se propõe
como uma maneira alternativa para pensar e adaptar os processos da gestão educativa na

descentralização universitária; esta perspectiva nos permite ajustar-nos ao modelo resgatando as
particularidades do contexto específico e conseguindo desenhar organizações educativas que
assimilam o contexto aos seus currículos nos espaços onde se desenvolve. A gestão educativa
pode e deve melhorar suas práticas pedagógicas de tal maneira que a Autonomia universitária
possa expressar as particularidades das dinâmicas das sedes sub-regionais ao tempo que
mantenha a coesão como a identidade cultural e organizativa de escrita nos propósitos
institucionais.
5.3.1 Sobre os eixos missionais: Docência, Pesquisa e Extensão.
Os eixos missionais da Universidade de Antioquia: Docência, Pesquisa e Extensão
constituem na contemporaneidade o sentido do fazer institucional, estes se colocam no plano de
ação como fundamentos para todos os projetos que sejam adiantados, mas com esta pesquisa
encontramos que existem níveis diferenciados em seus desenvolvimentos e alcances, tem fatores
estruturais, de formação de recursos dentro da organização que impedem seu efetivo
desenvolvimento em todas as instâncias universitárias; analisando esta situação, especialmente
dentro do projeto da regionalização, observamos que nesses contextos o planejamento e execução
desses eixos missionais adquirem desafios e dificuldades adicionais em relação aos níveis de
autonomia real que se permitem para as práticas organizativas e curriculares nas seccionais,
fortalecendo a construção de políticas de respaldo ao projeto geral de universidade.
A docência é um dos grandes desafios do novo modelo de universidade pública, a
formação docente e especialmente a formação para e nos contextos sub-regionais se coloca de
forma evidente uma necessidade imperativa. Estes processos nos tem permitido revalorizar como
a identidade profissional do professor nas regiões se encontra atravessada por múltiplos fatores, a
experiência da regionalização em si mesma se constituem para o professor como uma experiência
de revisão pedagógica que o referencia as suas trajetórias formativas, há um necessário exercício
de ponderar e auto avaliar seu fazer profissional.
O professorado universitário em um projeto de universidade pública não pode
fechar-se na cápsula de sua especialidade acadêmica, ao azar dos ventos da crise
universitária e da crise social. Ao contrário, a compreensão do significado do
público e nosso papel nesse projeto político, cultural e institucional, é um passo
necessário para constitui conhecimento estratégico ao projeto de universidade

pública. Que educação? Em que universidade e para que sociedade? Não são
respostas que devam vir dadas. Tem certamente, um projeto hegemônico
neoliberal que já tem construído suas respostas. A questão é se pode surgir no
cerne da instituição outro discurso contra hegemônico que construa outras
respostas para as mesmas perguntas (BONAFÉ, 2014, p.18).

A Docência universitária como prática no contexto regional vem mostrando que estão
gerando outras tipologias de professores, outras práticas e experiências pedagógicas; essas
experiências acumulam saberes práticos e teóricos que ainda não se têm bem articulados na
estratégia da gestão deste eixo missional, desconhecemos em profundidade esses novos
professores universitários, suas práticas e suas maneiras de assimilar a questão intercultural, a
forma como eles levam o processo docente nesses contextos.
A universidade não deve promover modelos idênticos da atividade docente e sim
modelos diferenciados que valorizem as competências específicas de cada grupo
de docentes, garantindo uma qualidade mínima dentro de cada modelo ou
vertente, isto permite ampliar o retorno social da universidade e introduzir
incentivos internos para novas atividades. Serve como escudo contra a pressão
unilateral dos incentivos mercantis (SANTOS 2004, p. 103).

A experiência da regionalização descentrou a imagem de professor universitário e suas
práticas profissionais, nestes vinte anos (1995-2015) esta mudança mostrou outra dinâmica de
cultura universitária e outras maneiras de fazer as coisas; no caso dos professores esse dinamismo
do viajar para as sedes, do reformular-se a cada encontro, acumulou um conhecimento prático e
experiencial que apenas começamos a compreender e sistematizar. A Gestão do eixo missional
Docência não deveria descartar a experiência da diversidade docente e em troca poderia tomarlhe como um referente para pensar no fortalecimento da docência nas sub-regiões fazendo-a
muito mais reflexiva e emancipadora como propõe Boaventura (2004), tomando em conta
também as características que a educação superior tem no novo panorama de desenvolvimento de
Antioquia e Colômbia.
Enquanto ao eixo missional da Pesquisa, logramos concluir que os níveis e possibilidades
de fazer investigação contextualizada nas sub-regiões coerente com o plano de desenvolvimento
local é uma possibilidade que ainda se encontra muito limitada, pois as dinâmicas dos grupos de
pesquisa centralizados e as unidades acadêmicas ainda não constituem uma dinâmica própria e
concreta para gerar estabilidade nos processos investigativos. Não podemos desconhecer que as
Faculdades, Escolas e Institutos encontram-se desenvolvendo importantes projetos de pesquisa

nas sub-regiões, mas se questiona a centralidade das agendas e temáticas que direcionam esses
processos desde a centralidade para as regiões e não como deveria pensar-se desde as agendas e
temáticas das sub-regiões para a centralidade. A pesquisa nas sub-regiões desvenda um profundo
problema curricular que coloca em discussão o projeto formativo de sujeito e cultura em relação
ao papel da universidade e da ciência.
A pesquisa como eixo missional e como dimensão chave para o desenvolvimento e
fortalecimento do projeto de universidade, não pode obedecer só aos critérios de qualificação dos
grupos de investigação centralizado na cidade de Medellín; a dinâmica da pesquisa não deve
simplesmente tomar em conta a hierarquia quantitativa e os critérios que marcam pontuação nas
medições formais do sistema nacional de medição de ciência e tecnologia (Colciencias). A
primazia do sistema de medição instrumental quantitativo acaba tendo fortes impactos nas
escolhas e elaborações das agendas investigativas, colocando temáticas prioritárias e em
consequência definindo um currículo de formação para a atividade de pesquisa, mas se o projeto
universitário é plural não deveria fazer referência só a temáticas e enfoques investigativos que
estão avaliados previamente pelas lógicas de pesquisa rentável e mercantil.
No término de uma cultura investigativa para desenvolver a educação universitária
regionalizada, um novo enfoque nos oferece um interessante panorama de desafios e tarefas para
repensar os novos saberes e novas formas de acercar-nos à construção do conhecimento
abrangente, um conhecimento próprio com referências ao real histórico e assim pertinente em
relação a nosso contexto latino americano. Neste sentido, por exemplo: a cultura investigativa
que se quer promover nos contextos regionais nos confronta criticamente com as imagens de
sujeito e suas referências, isto é, a qual tipo de subjetividade e habilidade buscamos dar resposta
com a atividade científica. No contexto devemos ter em conta um tipo de estudante “camponês”
em relação a um professor urbano que em muitas ocasiões tenta adaptar-se a essas novas lógicas
de relação e questões curriculares.
Encontramos nos manuais da gestão educativa sugestões prescritivas sobre como a
universidade deve crescer e desenvolver-se administrativamente nas regiões, mas poucas vezes
achamos profundas reflexões acerca do papel da investigação na formação dessas subjetividades
as quais muitas vezes entram em tensão e contradição nesses contextos, os processos pedagógicos

e formativos que se levam a cabo desvendam diferenças culturais e sociais e também
experiências de vida que nos permitem falar de novo do conceito de pertinência como um
problema pedagógico e não só como problema administrativo ou de planejamento.
A respeito ao eixo missional de Extensão a universidade nessa nova etapa deverá refletir
bastante, pois essa diretriz institucional nos enfrenta a novos cenários sociais, os processos da
descentralização colocam a universidade em contextos de outras características de conflito,
situação que nos faz pensar em qual é o tipo e ideia de descentralização, de autonomia e sim com
isto se faz referência às diversas realidades locais.
É claro que a descentralização obedece as necessidades de reestruturação organizativa que
a Universidade de Antioquia tem como instituição pública ajustando-se e adaptando-se as
problemáticas contemporâneas; mas a descentralização deveria pensar na unidade e identidade
cultural que a universidade deverá conservar e promover. Como desenvolver uma
descentralização que contenha uma proposta clara de unidade política e curricular? Esse é o
grande desafio, uma proposta organizativa e de gestão que contenha um projeto formativo e
educativo claro e que além de promover autonomia das unidades acadêmicas e administrativas
nas seccionais, conserve com clareza um norte a respeito do projeto político pedagógico, social e
cultural que a universidade pública desenvolve nos territórios do Departamento e do país, sem
perder de vista um panorama internacional que de forma rigorosa marca também umas dinâmicas
e lógicas de trabalho frente à chamada competitividade.
A hierarquia entre as diversas IES se enfatiza mediante os rankings, aparece uma
super-elite global e se produz uma grande polarização no status dos professores.
Incrementa-se a competência por captar estudantes e os ingressos de matrícula.
Estes últimos adquirem grande importância como fonte principal de
financiamento das IES. A tecnologia tem uma alta presença nos métodos do
ensino. A dimensão internacional do mercado educativo adquire uma alta
relevância. Devido a que a maioria dos estudantes e seus pais não estão
interessados na pesquisa (que aumenta os custos da matrícula), a investigação se
translada para os centros de investigação pública e em direção das divisões de I
& D das corporações. A investigação que permanece nas universidades adquire
um caráter ainda mais elitista, enquanto que a docência, no entanto, dirigida a
mercados massivos, tende à estandardização do currículo e das metodologias
docentes. A investigação tende a responder a demandas especificas e fornece
importantes ingressos via direitos de autor e propriedade. (LÓPEZ, 2007, p.
388).

É preciso ter em conta essas dinâmicas as quais justapõem interesses públicos e privados
para enfrentar a morfologia da nova universidade no contexto latino-americano. Trata-se de como
adaptar a gestão educativa e a análise da política educativa internacional as realidades do
desenvolvimento local. Nessa direção os eixos missionais, Docência, Investigação e Extensão se
constituem em espaços de trabalho para fortalecer o sentido e o alcance da universidade pública.
5.4 Uma proposta de gestão educativa desde as características do contexto.
Nossa proposta de encerramento tenta marcar possíveis roteiros que permitam continuar
trabalhando, não apresentamos uma “nova fórmula” ou intento de formalizar uma proposta
técnica para o campo da gestão, pelo contrário, a intenção que fundamenta esta tese é que a
Gestão Educativa seja abordada e trabalhada na perspectiva de uma reflexão antropológica
pedagógica permanente, uma tarefa que envolve de maneira direta as questões profundas da
educação superior desde as leituras críticas dos contextos onde se desenvolve. Queremos
remarcar que consideramos a importância da gestão da educação superior além da função formal
e administrativa, um enfoque que se faz ainda mais visível com os processos de reforma
educativa e seu impacto político e social, mas também desde os efeitos na vida cotidiana da
organização educativa, o qual significa para os novos gestores o desafio de ser pesquisadores e
enfrentar a revisão e reflexão desde a dimensão institucional e desde suas formas organizativas
particulares, as relações de saber-poder que tensa a cultura cotidiana e o rumo dos interesses que
se colocam em jogo.
O caráter duplo do terreno da Gestão envolve dimensões institucionais e organizativas; de
um lado, a diretriz das políticas públicas em educação superior com seus mecanismos de controle
definidos por uma agenda geral de governo, por outro lado de maneira simultânea, os processos
de assimilação e resistência que a comunidade educativa exerce sobre os processos de mudança e
reestruturação. Esse caráter complexo da gestão educativa faz com que ela deva atingir questões
estruturais e relações de negociação intersubjetiva que requer de uma desenvolta capacidade de
análise. A universidade não existe em abstrato sim os sujeitos, espaços e formas culturais de
procedimento que lhe caracterizam, esse caráter material lhe confere sua necessidade e perfil
organizativo. A universidade é de forma simultânea uma instituição que deve organizar-se formal

e funcionalmente e é nesse processo onde se concebe e se elabora sua gestão, o assunto complexo
é ser capaz de contextualizar suas ações e não só executar sua missão como uma tarefa pontual.
A Universidade como uma instituição fundamental e historicamente vinculada ao projeto
de formação do homem moderno, tem fortemente marcado este processo e responsabilidade, que
é por isso que insistimos em recuperar a consciência política quanto à sua função governamental.
A Gestão educacional no contexto do desempenho do ensino superior é ainda mais sensível a este
argumento; a universidade pública é um ator governamental e por suas dinâmicas de gestão e
passa pela necessidade de abordar criticamente estas questões. No caso que tratamos como
exemplo, no processo de Regionalização da Universidade de Antioquia se percebe que a gestão
contextualizada que observamos como propósito, poderia ser mais consciente desta dupla tarefa
que envolve a gestão e, acima de tudo, não partilhar que é um problema de transferir os recursos
e dinâmicas e administrativas que habitualmente se tem na sede central. A autonomia deve levar
ao desenvolvimento de suas próprias capacidades, com o apoio de uma política clara de preservar
o caráter de universidade pública.
O desafio de Regionalização da Universidade de Antioquia, no sentido crítico e analítico
que colocamos nesta tese, como proposta para continuar, significa não só lidar com um bom
negócio com o problema da educação, democratizar a sociedade e melhorar as oportunidades
acesso ao ensino superior e o desenvolvimento do local, também é colocado de frente para a
realidade da América Latina, na perspectiva da construção de seus próprios destinos, o qual inclui
profundas reflexões e gestão de ações do currículo (DUSSEL, 2006).
Nesta complexidade, o problema também é ser capaz de identificar e trabalhar
conscientemente sobre essas estratégias de expansão, crescimento institucional e organizacional
da Educação Superior, entendendo que fazem parte de um programa de governo para as regiões,
do país e do departamento. O posicionamento frente à realidade da Universidade como um ator
político é muito necessária, especialmente nestes tempos em que a questão do pós-conflito, no
caso da Colômbia, vai marcar uma nova dinâmica para a presença da Universidade nos territórios
historicamente envolvida por o fenômeno da violência sistemática e organizada. Como vai a
Universidade e sua Regionalização a reagir no pós-conflito no Departamento e do país?
Acreditamos isto tem relação com sua gestão y projeção no futuro mediato.

Estas perspectivas de embarque colocam á universidade pública na tensão entre levar a
Universidade para as regiões e desenvolver e criar as condições necessárias para fazer e fortalecer
o projeto social de Universidade nas sub-regiões e territórios com um projeto político pedagógico
claro no marco histórico que nos apresenta o pós-conflito e sua reorganização social.
Acreditamos que estes duplos fins institucionais e organizacionais expressam muitas das tensões
e dificuldades da gestão da educação superior pública, mas também novas possibilidades para o
desenvolvimento de um modelo alternativo e ajustado aos contextos especiais e realidades, daí a
possível a construção de uma via alternativa para uma teoria crítica da gestão educacional.
O gestor educacional posicionado numa perspectiva crítica se faz perguntas sobre os
processos sociais e políticos dentro e fora da universidade, pelas características antropológicas
dos contextos, as possibilidades de entrar em relação com o outro, singular e plural, assimilar a
partir da diferença, a partir do reconhecimento de uma inter subjetividade, que muitas vezes não
corresponde a um modelo de formação centralizada sobre os valores universais promovidos em
projetos educacionais que tentar idealizar uma imagem do sujeito e do desenvolvimento,
restringindo a possibilidade de estabelecer uma proposta de educação "relevante" em termos de
reflexão pedagógica, de saberes e prática, de perguntas pela formação (Bildung) e as maneiras
como isto é encontrado em relações educativas cotidianas; uma proposta que permite a
capacidade de ser atores no contexto, sendo com a história, sendo desde uma referência espacial
territorial e simbólica.
A Gestão educacional universitária no panorama de um caminho crítico, criaria um
interesse especial nas maneiras como as relações pedagógicas se tornam visíveis no
desenvolvimento da Organização como um todo, parando na singularidade dos sujeitos e da
cultura, nas características que são compartilhadas coletivamente, mantendo uma permanente
reflexão sobre o que é procurado em uma organização educativa, tendo em conta que é um campo
onde são expressas a partir de sua cultura, singularidades e pluralidade de o macro e micro, a
orientação da política da educação pública e a localização das realidades dos contextos e atores
envolvidos no processo de trabalho. Para esta tarefa identificar a singularidade do espaço cultural,
físico e histórico da América Latina é indispensável: suas características e dinâmicas de educação

superior, suas peculiaridades organizativas, suas particularidades sócio-econômicas as quais
devem ser tidas em conta e tratadas com cuidado. Assim diz o professor Eduardo Nunes:
A Gestão da universidade pública se distingue da gestão pública formal da
estrutura do Estado, ou seja, a administração pública centralizada, representada
pelos ministérios e órgãos públicos, em geral, seja federal, estadual ou
municipal. No caso da gestão universitária algumas diferenças são claramente
evidentes. No caso dos diretivos de departamento, os reitores e até os
coordenadores de curso, geram padrões acadêmicos e ritos processuais,
protegendo com tudo a autonomia do professor que segue na docência e o
conhecimento aprendido durante toda a sua vida e especialmente no curso
universitário; além disso, para o exercício de algumas funções burocráticas
algumas regras determinam que aqueles que querem ocupar uma dessas funções,
é preciso pertencer ao quadro de professores efetivos e ter algum mérito
acadêmico, sendo, portanto, capaz de competir com os colegas para estas
posições, seja diretor, presidente ou coordenador, ou qualquer outro cargo de
gestão.
Este procedimento que não é encontrado na administração pública em outros
setores, garante certa autonomia do estatuto profissional universitário dos
professores. Assim, autonomia do professor na sala de aula, também é
autonomia para escolher seus próprios gestores entre seus pares. Nesse sentido,
o marco institucional no campo do conhecimento acadêmico, científico e
pedagógico, pode fazer surgir no estudante, o professor e nos funcionários e
gestores, diferentes perfis sócio-profissionais e representações sociais mais
diversas respeito ao papel da organização universitária. (NUNES, 2016)97.

Com a citação acima é claro que o posicionamento contra um tipo de gestão educacional
que não pode ser tomada sem pensar nas formas e estilos da macro lógica burocrática, das modas
e hegemonias nas políticas públicas para a educação superior. Como se observa, a gestão
educativa, precisamente para manter a segurança no contexto de reflexão e de ação pedagógica,
deve ter claro o campo a que se aplica. A questão coloca em evidência o diferencial caráter
antropológico da organização educativa e as diversas práticas pedagógicas que definem o objeto e
função da gestão no campo da educação, é uma qualificação necessária. Mas isso não tira a forte
tensão da lógica hegemônica corporativa; nas universidades publicas y privadas da América
Latina é comum e constante que o modelo administrativo seja definido a partir do exterior como
um fato de governo neoliberal (governamentalidade).
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Portanto, a nossa tese chama uma reflexão permanente, uma perspectiva crítica para olhar
dentro e fora, entre trabalhar com as ferramentas técnicas e administrativas para a qualidade
educativa e cobertura, mas também reexaminar o papel social e político da educação superior, o
lugar da Universidade e sua gestão e do professor como um ator político que se articula desde
suas práticas de formação de identidade profissional. Em contraste com as práticas de gestão
instauradas de caráter técnico administrativa, orientadas pela formulação e modelo de
planejamento, a gestão da educação universitária, vista em uma perspectiva antropológica
pedagógica como uma resposta alternativa, supõe o desenvolvimento de uma revisão em
perspectiva pedagogia permanente e desde o principio da autonomia reflexiva (Benner, 1998) que
promove o autogoverno (GOMEZ MARTINEZ JODAR, 2006) como uma diferença clara ao
modelo instalado de gestão centralizada e funcional.
5.4.1 A pesquisa como parte fundamental da Gestão da educação universitária
Pesquisar no contexto formativo da educação em geral e do conhecimento desde múltiplas
saberes (MUNEVAR, R E QUINTERO, J. 2000) é muito necessário, mas também a partir da
especificidade do conhecimento que é construído nas práticas dos professores, permitem ao
gestor compreender, a partir de uma perspectiva muito mais ampla e integradora, as várias
dimensões que são tocadas quando se orienta um processo de gestão para a investigação, mas
também para a compreensão do processo organizacional na educação. Desenvolver uma atitude
analítica e reflexiva frente à importância da pesquisa é finalmente a grande tarefa:
Muitas vezes, é deixado de fora na prática, embora se reconheça, em teoria, que
na medida em que entendemos a administração como um território de temas e
questões em torno da organização, administração e gestão, a sua história,
estrutura e mudanças, compartilham os problemas epistemológicos das ciências
sociais e humanas; e, portanto, para se concentrar na produção de conhecimento
neste campo desde a perspectiva naturalista, terá nestas as mesmas implicações
teórica e metodológica, ou seja: a renúncia da reflexão, a ignorância do peso das
ideologias e sua relação com a prática geradora de novos conhecimentos e
crença na neutralidade do trabalho do pesquisador.
Tudo isso determinado por uma visão de mundo técnico- econômica ou técnicafinanceira que opera como uma espécie de filtro e referência em qualquer teoria
sobre a empresa, deixando o lado social, talvez por causa de sua irredutibilidade
básica, que se aceita levaria problematizar outra questões relacionadas com a
contribuição que pode ter ferramentas diferentes a cálculo, como a análise do
significado (hermenêutica), a fenomenologia e a etnometodologia; em uma

palavra, os métodos qualitativos na tradição de pesquisa. (OROZCO, 2007, p.
547)

Assim, a pesquisa necessária para os processos da gestão da cultura acadêmica, eixo
missionário no caso da universidade contemporânea, sugere que deveríamos fazer-nos perguntas
desde a ordem epistemológica que enfrentamos na educação como imposição, de construir-lo
como hegemonia, permitindo-nos que o a processo de pesquisa seja amplo e critico e coloque em
reestruturação um saber próprio, com status de cientificidade e corpo conceitual próprio e em
relação a outros conhecimentos e saberes também válidos.
A critica como um guia para uma atitude reflexiva no campo da educação superior e como
uma dimensão importante da investigação, poderia permitir-nos configurar um campo conceitual
alternativo para discutir a Gestão da Educação, aproximando-se da análise da organização e suas
realidades específicas como uma tarefa para repensar as estrutura epistemológica e metodológica
que são impostas. Assim, em termos do fazer acadêmico contemporâneo do gestor e pesquisador
pedagógico e educacional, suas relações transdisciplinares, devemos ser capazes de construir um
caráter argumental complexo e em mudança dos discursos teóricos de nosso campo. De lá, não se
deve definir uma perspectiva crítica da gestão educativa fora da pesquisa pedagógica e educativa;
não deve estar fora dos discursos, saberes e práticas que na vida cotidiana dão significado às
ações e posturas de professores e alunos. Esta ignorância levou-nos a assumir uma postura de
recepção passiva frente a todos os requisitos processuais que vêm ao nosso campo e impõem uma
determinada forma de fazer pesquisa e produzir conhecimentos.
Essa recepção acrítica e falta de autoconhecimento e compreensão histórica do que nos
levou em nosso contexto latino-americano a assumir, sem questionar este discurso da gestão,
acabaram moldando profundamente nossas identidades profissionais como professores e
professoras e também reestruturando o sentido social y cultural da instituição educativa
contemporânea. Compensar esse lugar do pensamento crítico e analítico deve ser a tarefa de uma
rota alternativa da gestão, que sem colocar-se atrás do relacionamento e demandas globais, pode
re-articular e trabalhar a partir de referências e necessidades locais. É uma realidade que a
educação superior nos confronta hoje em termos de organização, dentro da qual se mobiliza um
aparelho administrativo e gerencial complexo que tem seus recursos e lógicas operacionais, mas

não podemos esquecer que há, dentro e fora, também processo formação, sujeitos com suas
trajetórias de conhecimentos que podem vir a explicar melhor o significado da educação como
uma forma de progresso, mas também de emancipação.
São roteiros conjuntos os que tem ser construídos, este é um campo complexo que é
explorado, marcando pontos de vista após o amadurecimento de nossas referências teóricas e
discussões conceituais, complementando a própria experimentação prática que foi abordado aqui,
a Regionalização da Universidade de Antioquia. A tarefa contínua e em qualquer caso, este
trabalho não é proposta como outra prescrição, porque até em seu fechamento, sustentamos que
são os atores da educação em seus contextos sociais e históricos, quem devem pensar juntos que
direção e qual rumo seguir, o sentido do que eles fazem diariamente em suas práticas educativas,
sem negligenciar os recursos existentes, a necessidade de formação das pessoas para enfrentar
esses desafios e construir uma gestão eficiente e democrática das instituições de educação.
Não pode ser a definição dos requisitos que caminho crítico é construído, sem tomar uma
posição; o fundamento da organização educativa, formal e informal, deve ser seus princípios
antropológicos e pedagógicos. A Gestão ao ser uma ação do governo deve ter o máximo de
informações e compreensão de como funciona o ambiente sociocultural desses processos
formativos, tanto interna como externamente, caso contrário, continuar a procurar a fórmula na
prescrição do trabalho no manual, no modelo de gestão empresarial, que é até agora o que temos
vindo a praticar. O caso da Regionalização da Universidade de Antioquia tem um grande
potencial de conhecimentos e práticas, as quais indicam que há outras maneiras de lidar com as
necessidades administrativas e de gestão da Universidade do século XXI. Fazer gestão na
educação é fazer com que as pessoas troquem conhecimento e experiência e possam melhorar
com o que eles fazem, enquanto a Universidade avança na sociedade como um projeto
democrático e institucional.
As características do modelo da universidade moderna na América Latina combinam
aleatoriamente várias imagens de organização: a universidade orientada para a profissão, a
universidade empreendedora (universidade cluster), a universidade de ensino e, talvez,
finalmente, de forma mais reservada a universidade de pesquisa, é desde estas perspectivas que
tem vindo a moldar o projeto universitário em nosso contexto e é frente a essas múltiplas

orientações, que não existe um caráter puro de universidade, as ações criticas da gestão educativa
podem dar-nos outras respostas.
Nos países em desenvolvimento é fundamental para adaptar o conhecimento
relevante de caráter global a uma agenda local a definição de prioridades. Mais
importante do que dedicar recursos para obter Nobels, é a capacidade de
produzir pesquisas socialmente relevantes que permitam construir recursos
humanos e sociais. Estas prioridades devem ser refletidas nas metodologias de
construção de cenários (LOPEZ, 2007, p. 15)

O caso da Regionalização da universidade pública nos confronta com o problema da
contextualização, filosófica, política, social e organizativa, nos confronta com as contradições
que temos como sujeitos da educação dentro do contexto histórico dos nossos povos latinoamericanos. Enfrentar o desafio de manter uns critérios dentro do modelo de avaliação atual para
construir a qualidade sem estandardizar as práticas pedagógicas e nossos próprios conhecimentos
e trajetórias profissionais, como assimilar as diferenças e como elas poderiam ser incorporadas
como chave para o nosso processo, é tarefa de uma gestão critica y propositiva.
Finalmente, a crise institucional resultava da contradição entre a afirmação da
autonomia na definição de valores e objetivos da universidade e a pressão
crescente para sujeitar as últimas a critérios de eficiência e produtividade de
natureza empresarial ou de responsabilidade social. (SANTOS, 2004, p. 10)

Não é uma tarefa fácil, começando com a desconstrução do discurso corporativista no
campo da educação, o discurso e a prática que penetrou profundamente em vários setores da
universidade, como tentamos mostrar, assumiu-se rapidamente e nunca a partir do
reconhecimento de sua estratégia controle. A gestão alternativa na educação seria aquele que
começa com educar a nós mesmos, para nos tornar conscientes de nossas circunstâncias sociais,
culturais e políticas, de nossas peculiaridades como uma comunidade e povo e também da
possibilidade de definir o nosso próprio destino. Abordar as necessidades de todos os tipos,
desnaturalizar o discurso é a tarefa de uma perspectiva pedagógica crítica a partir da qual nós
consideramos pode-se começar a redefinir outros lugares de gestão na Universidade.
Como temos colocado (...) a dificuldade que nossas universidades estão
enfrentando no processo de Bolonha, não é uma questão de organização da
transnacionalização; porque quem poderia opor-se: o maior dinamismo dos
conhecimentos, o intercâmbio de professores e alunos em cursos de carreiras de
outros países, produções conjuntas. Aqui o problema e a questão é outra: é sobre
a finalidade política da universidade latino-americana.

Além do que comumente podemos perguntar-nos em nossas reuniões de
professores: O que universidade nós queremos? Esta questão não é uma questão
política. A questão política é, de quem e para quem são universidades latinoamericanas? A partir daqui emerge a minha reflexão: Quem agora ocupa a
universidade latino-americana? Os hispanistas da colônia? Os estudiosos dos
processos de independência? Os jovens dos 18? Ou talvez a mistura de todos
eles? Para quem a universidade latino-americana? Neste sentido, a questão
política é a questão da justiça social. (TELLO, 2015, pp. 83-84).

É contundente e clara a pergunta de Tello: De quem e para quem são as universidades
latino-americanas? Essa é uma questão crucial para uma perspectiva crítica da gestão educativa
em relação direta com esta tese, e seguimo-nos questionando: qual é modelo de sociedade e
sujeitos que promovem a práticas diretivas e organizacionais para a educação superior? Por isso
defendemos o tempo todo, a necessidade de reorganizar e repensar o conjunto de conhecimentos
e práticas que compõem o fazer da comunidade educativa. Como afirma Tello, questão política, é
talvez uma das necessidades mais urgentes para colocar em outro âmbito a discussão sobre
modelos de gestão e políticas educacionais no nosso contexto, na tarefa de ajustar essas
perspectivas macro a nossas realidades e reivindicações específicas; é claro que isso nos
confronta sobre os paradigmas de formação que trabalhamos e do tipo de projeto de educação e
Universidade que colocamos ao serviço da sociedade.
A Reforma institucional aqui proposta visa reforçar a legitimidade das
universidades públicas num contexto de globalização neoliberal da educação,
fortalecer a possibilidade de uma globalização alternativa. As principais áreas
podem ser resumidas nas seguintes idéias: rede, a democracia interna e externa e
avaliação participativa. (SANTOS, 2004, p. 91).

Recuperar a capacidade crítica da gestão ou talvez estabelecer essa atitude que tem sido
pouco se torna vital atitude que nos permite formar a diretivos, professores, estudantes,
trabalhadores e pais, no desafio de legitimação da Universidade e torná-la relevante social y
politicamente nestes tempos.
5.5 HORIZONTES DE POSSIBILIDADE
Um horizonte contém vários elementos e possibilidades, nem uma única alternativa, o
olhar não é dirigido a um item único e exclusivo; a este respeito, não sinalizamos nenhuma
fórmula a seguir e sim possíveis e os novos desafios das rotas que podem, alternativamente,
continuar/se a construir, é uma abordagem significativa para o assunto estudado. As

possibilidades seriam dadas na medida em que cada exercício de Gestão educativa incorpora uma
perspectiva mais analítica, reflexiva e crítica, dentro da pergunta permanente: que tipo de
educação e de sociedade se deseja construir?
Compreender as tensões e paradoxos que essas mudanças, mobilizam nas organizações
educativas e na construção de suas culturas, processos de subjetivação interna e externa, na
formação de novos perfis de identidade profissional e outros conhecimentos pedagógicos, se faz
uma condição necessária para se apropriar criticamente das novas categorias e procedimentos que
definem o valor da educação hoje contra um projeto de sociedade e da cultura hegemônica.
Na gestão da educação e da cultura escolar, não se trata de punição, de vigilância ou
controle de engenharia das atividades dos responsáveis e realizações, nem refinamento e
substituição de modelos flexíveis com capacidade de adaptação rápida à mudança. Como
podemos ver, é uma situação que nos lembra questões profundamente antropológicas e
pedagógicas; a gestão como tecnologia de governamentalidade procura não só reprimir, como
discurso e prática, escolhe o caminho do auto-exame, o auto-envolvimento, a fundação de uma
nova narrativa para o trabalho na educação. Então, nós continuamos a perguntar como fazer esta
realidade um "objeto" sensível e em contexto real, que pode ser concebido, adaptado e trabalhado
desde o campo da educação? A questão é constituída como uma tarefa fundamental, como um
horizonte de possibilidades. Um exame também de nossas próprias iniciativas e pontos de vista.
A Regionalização da Universidade é um processo importante para experimentar e definir
as tarefas e abordagens alternativas, contextualizar a gestão educativa e identificar o potencial da
diversidade cultural de cada sub-região, as linhas que se devem estabelecer e que permitirão uma
cultura universitária ampla, modelo de referência de regionalização para orientar a nova fase de
descentralização. Isso não significa que não se estabelecem orientações gerais ou planejamento,
mas para trabalhar para construir a autonomia da educação, formação e profissionalização das
pessoas e processos em uma realidade concreta.

Resumo da proposta
A nossa proposta até agora derivada deste estudo pode ser resumida nos seguintes pontos:
• Contextualização da Gestão educativa: Uma das propostas desta abordagem, não só
contextualização espacial e territorial, o que é muito importante, mas as práticas pedagógicas
especialmente descrevendo as relações educacionais no contexto. Como foi colocado no caso da
Regionalização da Universidade de Antioquia, estes processos internamente dão a oportunidade
de rever a formação de conhecimentos e experiências que são importantes para um tipo especial
de professores e abordagens para a gestão acadêmica e curricular.
A partir daí, o critério de relevância (pertinência) ganha outro sentido e é levado para os
campos de reflexão maior, sem ser por si só prescrito por critérios rentáveis ou estratégicas que a
grande maioria dos casos resolve o Ensino Superior em função do serviço do projeto de
desenvolvimento econômico. Pertinência regional envolve pensar e considerar próprias
iniciativas e dinâmicas dos contextos em que a Universidade é realizada como uma alternativa do
modelo de gestão educativa.
Contextualização da gestão educacional nos compromete a desenvolver práticas de gestão
reflexivas, colocando especial atenção aos processos intersubjetivos da relação pedagógica. Esta
refletividade (Bourdieu e Wacquant, 1995) deve levar-nos a enfrentar a questão: O projeto da
universidade? Que imagens e projeto de sujeito para a Educação?
• A pesquisa como fundamento da gestão educacional: Convoca-nos atender à
organização educacional com base na sua realidade em mutação, que pode nos levar a
desenvolver perfis alternativos de trabalho, mostrando outras facetas da gestão da educação,
outras imagens possíveis, por exemplo: o gestor como um mediador cultural, capaz de colocar-se
no lugar de compreensão dos processos culturais que envolvem educação, quando nos deparamos
com a descentralização do institucional e organizacional. O gestor como pesquisador pedagógico
e curricular. A investigação sobre a cultura escolar é essencial para recolher vários
conhecimentos e práticas, construir conhecimento e métodos encontrados dentro da organização
educacional, na grande maioria dos casos estão invisiblizados marginalizados pela
homogeneização curricular e pedagógica.

• A Gestão como capacidade para a resolução de conflitos e mediação: a possibilidade de
que a prática da gestão possa servir de mediação entre os requisitos gerais e necessidades
específicas, incluindo a perspectiva global e o contexto local, onde o conflito e as diferenças são
elementos que compreendido ajudam a desenvolver olhares mais conscientes e críticos de todos
os setores e atores que estão envolvidos na tomada de decisões. Gestor como um promotor do
projeto coletivo da política educacional, um gestor no papel político ativo, chamando a
participação e a construção de destinos de consenso da política educacional a seguir, que
promove espaços de construção que permitem ir democratização a educação e tornando-a mais
plural.
• Gestão dos saberes e conhecimentos acumulados: esta forma de lidar com a gestão
educacional deve nos permitir reconhecer os caminhos percorridos pelos sujeitos que fazem parte
da organização educativa, dos conhecimentos e formas particulares em quanto, coordenadores,
professores, estudantes e o resto da comunidade, desafios da gestão educacionais. A partir daqui
os princípios ou eixos missionários declarados pelas instituições, tomam forma e rosto, não são
imperativos categóricos e sim processos reflexivos que fazem própria a Universidade,
enfrentando o desafio de redefinir: Que tipo de ensino? O que propósitos de pesquisa? E quais
projetos de extensão?
A partir da síntese acima são concluídas possíveis temáticas derivadas de esta
investigação, são novas idéias e horizontes para novas pesquisas sobre o assunto, para completar
e fazer mais extensa a abordagem analítica para organização educacional. Reconhecemos que as
contribuições que foram feitas aqui, pode contribuir para futuras abordagens, processos de
mudança interna na organização educacional, que com base na premissa do entendimento de que
a gestão transcende o nível operacional e funcional, a remoção de toda a estrutura da educação
como se entendeu na sua forma clássica. Parece também importante destacar o elemento político
que mobiliza a gestão, da demanda em nível institucional e organizacional e isto particularmente
para os países em desenvolvimento.
Como tentamos mostrar aqui, a partir destas mudanças se configura um sentido prático
que começa como propostas de governo e ordenamento organizacional que são definidos. A
consciência de diferentes órgãos da universidade e diferentes setores da sociedade em geral,

permite-nos mais claramente alinhar-nos, alternativamente encontrando maneiras para resistir a
esta forma, construir as nossas próprias propostas e participar de forma mais equitativas na
construção de futuros possíveis.
Ficam muitas outras fontes de revisão, outras experiências para estudar e fazer contraste, é
claro que a dimensão do problema da gestão educativa como forma governamental não termina
com este estudo, tentou-se apresentar uma análise do processo sócio-histórico que nos trouxe a
gestão como um paradigma o campo educativo e de sua imposição como forma antropológica
pedagógica. Deixamos indicadas as tendências gerais e as críticas aos discursos e praticas e o que
consideramos mais importante propor uma perspectiva de análise que possa servir de referencia a
uma teoria critica da gestão educativa.
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