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A sociedade brasileira vem sendo marcada, desde a segunda metade da década de 1970, em linhas gerais, pela existência e confronto de dois projetos principais de sociedade e de educação: o projeto liberal-corporativo e o projeto democrático de massas. Esta análise é feita por Coutinho (1992 e 2000). Na área educacional estes conceitos são utilizados por Neves (1991), Melo (2003) e Martins (1998), dentre outros. O primeiro projeto, numa perspectiva ampla, nos marcos do neoliberalismo, está centrado na redefinição das funções do Estado no campo social com a redução e focalização de suas ações nos setores mais pobres da população. No campo econômico defende um modelo de Estado como gestor da livre expansão do capital, única possibilidade de reversão da crise vivenciada pela sociedade, segundo esta concepção. Este projeto propõe a “auto-organização” da sociedade a partir da defesa de interesses corporativos, setoriais, particulares e solidários, o que vem contribuindo para a despolitização da sociedade civil ao convertê-la no “terceiro setor” que, exterior ao mercado e ao Estado, deveria ser regido pela lógica “solidarista” e “filantrópica”.
O projeto democrático de massas defende, em sentido amplo, a efetivação de novas relações sociais marcadas pelo acesso universal aos direitos sociais e pela socialização dos bens socialmente produzidos. Propõe a difusão de movimentos sociais de base, um sindicalismo combativo e politizado e a existência de partidos políticos estruturados e socialmente mais homogêneos. Este projeto societal objetiva “elevar a política do nível ‘econômico-corporativo’ ao nível ‘ético-político’ e passar da ‘pequena política’, proposta pelo neoliberalismo, para a ‘grande política’”. (Coutinho, 2000, p. 100) 
Há cerca de trinta anos, estes dois projetos vêm buscando estruturar-se e conquistar a hegemonia na arena política brasileira. A elaboração da Constituição de 1988, a tramitação da LDB e sua regulamentação situam-se no bojo desta disputa.
Nos dois projetos de sociedade percebe-se a existência de concepções distintas de educação, assim como da escola e de sua função social. Estas concepções se materializam nos aparelhos e práticas do Estado stricto sensu e na sociedade civil e são implementadas de acordo com a correlação das forças sociais existentes em cada período histórico.
Na lógica do capital, a educação da classe trabalhadora tem por objetivo capacitar os trabalhadores técnica, social e ideologicamente para o trabalho, buscando criar um modelo de educação adequado às necessidades da acumulação do capital. Na lógica do trabalho, a educação deve se converter na apropriação de conhecimentos e habilidades que possibilitem melhor compreensão da realidade social e da produção e envolver a capacidade de afirmação dos interesses econômicos, políticos, culturais e educacionais da classe que vive do trabalho. Deste modo, a educação e especificamente a educação escolar constitui-se em campo de disputa hegemônica. Esta disputa busca a afirmação, a partir dos interesses das diferentes classes sociais e frações de classe, de concepções de educação, da organização, da estrutura, dos processos e dos conteúdos educativos da escola.
Nesta perspectiva, é possível afirmar que não existe uma única concepção de professor e da formação necessária a este profissional, pois a mesma dependerá do projeto de sociedade e de educação ao qual a formação do professor está vinculada. Dessa forma, as exigências para a formação de professores surgem das mudanças ocorridas nas relações sociais e no trabalho e são definidas em cada momento histórico a partir da correlação de forças existentes entre as classes e frações de classes sociais.
Assim, em cada formação social concreta se desenvolvem projetos diferenciados para a instituição escolar, aos quais correspondem concepções diferenciadas de professor, ora para atender as demandas do sistema social e produtivo dominante, ora como elemento constituinte da proposta contra-hegemônica de sociedade que objetiva a reversão das relações sociais capitalistas e, mais especificamente, dos projetos pedagógicos existentes.
Com a internacionalização sem precedentes do capital e a reestruturação produtiva, a partir da configuração do modelo hegemônico de acumulação flexível, as exigências em relação ao trabalho mudaram significativamente. Deste modo, com a incorporação crescente da ciência e da tecnologia aos processos produtivos e sociais, a serviço dos processos de acumulação do capital, novas exigências estão sendo apresentadas à formação do trabalhador. Referindo-se a essa questão Kuenzer (1999) afirma:

(...) quanto mais se simplifica as tarefas, mais conhecimento se exige do trabalhador, e, em decorrência, a ampliação de sua escolaridade, a par de processos permanentes de educação continuada. Assim, a relação entre educação e trabalho, mediada pelo taylorismo/fordismo por modos de fazer, ou, em outras palavras, mediada pela força física, pelas mãos ou por habilidades específicas que demandavam coordenação fina ou acuidade visual, para dar apenas alguns exemplos, passa a ser medida pelo conhecimento, compreendido como domínio de conteúdos e de habilidades cognitivas superiores. (Kuenzer, 1999, p. 169)

Neste novo modelo, oriundo das mudanças da base eletromecânica para a base microeletrônica e dos processos rígidos de produção para os processos flexíveis, passa a ser mais exigido do trabalhador o desenvolvimento de habilidades cognitivas e comportamentais, tais como capacidade de análise e síntese, percepção de relações, rapidez de respostas em situações novas, criatividade, capacidade de comunicação, interpretação e o uso de diferentes formas de linguagem, competência para trabalhar em grupo, dentre outros.
Mediante estas mudanças nos processos produtivos e nas relações sociais, e em decorrência das transformações implementadas com a crise do Estado de Bem-Estar Social e o esvaziamento do projeto de segurança social que o inspirava, Em relação às mudanças oriundas da crise do Estado de Bem-Estar Social, do fortalecimento da crença no papel regulador do mercado e do enfraquecimento da esfera pública e do direito, Duriguetto (2003) afirma que “O esgotamento dos modelos de proteção social e dos mecanismos de regulação do trabalho pela prevalência da lógica do mercado, presente na avalanche neoliberal mundial, engloba, entre outras determinações, a erosão das mediações políticas entre o mundo do trabalho e a esfera pública. Esta passa a ser descaracterizada como esfera de explicitação das lutas, conflitos e contradições, e o empenho está em atribuir ao mercado a tarefa e a função de dar solução aos conflitos de interesses e às demandas sociais. Aqui, os direitos sociais não são firmados pelas lutas coletivas e pela configuração de um Estado democrático de direito, mas são transformados em responsabilidades individuais.” (p. 204) o capital demanda do trabalhador uma educação de novo tipo para a constituição de uma nova sociabilidade. Esta nova sociabilidade, conforme esclarece Melo (2003) ressalta o individualismo como “valor moral radical”, descartando a dimensão coletiva da humanidade, relegando a questão do conflito entre as classes sociais a uma “ilusão coletivista”. (p. 104-105) Além disso, “O conceito de empregabilidade também se torna elemento fundamental nestas mudanças, transferindo para cada indivíduo a responsabilidade de aquisição de suas ‘competências e habilidades’, ou de suas ‘necessidades básicas de aprendizagem’ para sua formação profissional para o mercado de trabalho, ou para um posto transitório neste mercado de trabalho.” (Melo, 2003, p. 104) Neste contexto, uma nova proposta de escola emerge visando uma formação centrada na articulação entre conhecimentos, atitudes e comportamentos, com a ênfase nas habilidades cognitivas e sócio-afetivas. Emerge também um novo perfil de professor a ser formado, ele próprio, a partir destas novas demandas: um intelectual adequado à conformação das massas à nova cultura da sociedade capitalista em seu estágio de acumulação flexível e responsável por sua veiculação.
A “pedagogia da competência” se constitui como modelo adequado à constituição desta nova sociabilidade, na perspectiva da integração dos “sujeitos às relações sociais de produção reconfiguradas no plano econômico – pela reestruturação produtiva -, no plano político – pelo neoliberalismo – e no plano cultural – pela pós-modernidade.” (Ramos, 2001, p. 273)
Neste momento de rearticulação do capital em nível mundial e da implantação da reforma do Estado no Brasil, para adequá-lo às novas dinâmicas da competitividade do mercado mundial, cabe à educação escolar, dentre outras instâncias da sociedade, a função de adequar o homem contemporâneo à sociabilidade exigida pelo estágio de mundialização do capital, tanto do ponto de vista ético, quanto do ponto de vista técnico-profissional. A educação é vista como fator importante para a constituição desta nova sociabilidade e para a qualificação dos recursos humanos requeridos pelo novo padrão de desenvolvimento, no qual a produtividade e a qualidade dos bens e produtos são decisivas para a competitividade internacional, como destaca Oliveira (2002). Assim, a Teoria do Capital Humano é resgatada e, mais uma vez, a educação é considerada como um “pré-investimento”. (Oliveira, 2002, p.106) 
No atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, as exigências de formação para o trabalho extrapolam os aprendizados especificamente técnicos, demandando a associação da formação das subjetividades às capacidades requeridas para a atividade produtiva, conforme esclarece Ramos (2001). Além disso, a própria situação do desemprego passa a exigir do trabalhador habilidades e recursos subjetivos para garantir sua própria sobrevivência. Neste contexto, passa-se a postular que a formação escolar assuma tarefas no sentido da “formação da personalidade” dos alunos, desenvolvendo uma autonomia e uma subjetividade adequada a um mundo marcado pela instabilidade social, econômica e política. 
Diante desses fatos, da reestruturação produtiva e mudanças nas relações sociais de produção, a educação vem passando por mudanças significativas. O sentido destas mudanças vem sendo definido pelo embate de propostas distintas de educação e da função a ela atribuída nestes projetos. No Brasil, a reforma educacional implantada no Governo de Fernando Henrique Cardoso - FHC - (1995-2001) definiu a ênfase dos investimentos públicos no ensino fundamental, entendido como o patamar mínimo de socialização de todos os segmentos sociais, e desvinculou a educação profissional básica da educação geral, constituindo um caminho paralelo aos demais níveis de ensino.
O presente estudo buscou, a partir da análise do processo de discussão das políticas educacionais desde a elaboração da Constituição de 1988, identificar o conteúdo das propostas para a formação de professores dos diferentes sujeitos políticos coletivos envolvidos nesse debate e o grau de organicidade dessas propostas. 
Partindo deste objetivo, a pesquisa foi norteada pela identificação das diferentes propostas para a formação docente oriundas da sociedade civil, tanto nos aparelhos privados de hegemonia do campo do trabalho quanto do campo do capital e da aparelhagem estatal nas diversas conjunturas que marcaram os anos de neoliberalismo no país. Além disso, preocupou-se em estudar como o Estado em sentido estrito e a sociedade civil manifestaram e defenderam suas proposições no bojo das disputas entre os projetos democrático de massas e liberal-corporativo.
Esta investigação partiu do questionamento de que as entidades da área educacional do campo do trabalho e do campo do capital possuíam ou não uma proposta articulada para a formação de professores que ultrapassasse as questões mais corporativas, como as referentes às condições do exercício da profissão, do lado do trabalho, ou das condições para a livre expansão da rede privada, do lado do capital. Ainda procurou perceber as tensões manifestas no interior das diversas entidades da sociedade civil, diante da compreensão de que tais entidades não são homogêneas e que em seu interior podem se manifestar diferentes propostas para a educação e formação de professores.
Na consecução desses objetivos, este estudo se fundamentou nos elementos constitutivos da teoria de Estado de Antonio Gramsci. Nesta teoria, o Estado, analisado numa perspectiva ampliada, é constituído pelos aparelhos privados de hegemonia – sociedade civil – e pelo Estado em sentido estrito – sociedade política. Gramsci afirma a existência de uma relação dialética de “identidade-distinção” entre sociedade civil e sociedade política, duas esferas da superestrutura, distintas e relativamente autônomas, mas inseparáveis. (Semeraro, 1999, p. 74)
A sociedade civil consiste em um espaço superestrutural novo que emerge nas sociedades contemporâneas e é constituída pelos organismos privados, de adesão voluntária: os partidos, as Igrejas, sindicatos, a escola, os meios de comunicação, as associações de trabalhadores, e as diversas formas de organizações sociais. Estes aparelhos surgem das necessidades organizativas dos diferentes grupos ou classes sociais e se caracterizam pela elaboração e difusão das ideologias e dos valores que objetivam a conquista da “direção” da sociedade. 
A sociedade política consiste nos aparelhos coercitivos da sociedade, sendo constituída pelo governo, a burocracia, as forças armadas, o sistema judiciário, ou seja, é formada pelos aparelhos que possuem o monopólio legal da violência e objetiva a “dominação”.
A interdependência das duas esferas, sociedade política e sociedade civil, está no fato de que é na articulação do consenso (direção) e da coerção (domínio) que uma classe ou fração de classe garante sua supremacia sobre toda a sociedade. Neste sentido, Gramsci afirma que a supremacia de um grupo social se manifesta de duas maneiras: como ‘dominação’ e como ‘direção’ intelectual e moral. Assim, um grupo social é dominante dos adversários, que tende a ‘liquidar’ ou a submeter, também, com a força armada; e é dirigente dos grupos afins ou aliados.
É justamente nesta relação que se expressa a concepção ampliada de Estado: “Estado = sociedade política + sociedade civil, ou seja, hegemonia revestida de coerção”. (Gramsci, 1989, p. 149) O Estado moderno não pode ser compreendido somente como aparelho burocrático-coercitivo, mas também como espaço dos “organismos” da sociedade civil, onde se manifestam os cidadãos, seus interesses, suas organizações, sua cultura, seus valores e suas ideologias e suas propostas para a educação e para a formação de professores. Nessa perspectiva, a definição e implantação das políticas públicas decorrem, em boa parte, do enfrentamento das propostas apresentadas por sujeitos políticos coletivos agrupados nos aparelhos privados de hegemonia, no caso específico deste estudo: associações acadêmicas, sindicatos de trabalhadores, entidades da Igreja e dos empresários do ensino, e nas forças sociais presentes no aparelho estatal.
O parlamento consiste no órgão da sociedade política com a atribuição de elaborar a lei, mas ao mesmo tempo, órgão da sociedade civil que realiza a junção entre força e consenso. Neste sentido, Oliveira (1997) esclarece que: “O Parlamento consiste no elo entre a sociedade política e os organismos privados da sociedade civil, é o local onde atuam as diferentes entidades na luta pela hegemonia”. (p. 13) Nesta perspectiva, Gramsci (1989) afirma que no parlamento, “(...) cada legislador não pode ser, salvo abstratamente e por comodidade de linguagem, considerado um indivíduo, pois, na realidade, exprime uma determinada vontade coletiva disposta a tornar fatual a sua ‘vontade’, que é vontade só porque a coletividade está disposta a dar-lhe fatualidade.” (p. 155, destaques do original)
O espaço privilegiado para a elaboração das políticas educacionais no período analisado consistiu no Congresso Nacional, no qual se situaram as diferentes forças sociais em disputa. Os partidos políticos, representantes de distintos interesses econômicos, sociais e ideológicos, se confrontaram na arena política do parlamento no processo de definição das políticas educacionais.
Gramsci distingue os partidos em partidos políticos e partidos ideológicos. O partido político constitui uma “organização prática (ou tendência prática), ou seja, um instrumento para a solução de um problema ou de um grupo de problemas da vida nacional e internacional”. (Gramsci, 1995, p.204) No conceito de partido ideológico são agrupados os aparelhos e organizações da sociedade civil, tais como, a imprensa, as editoras, as igrejas, as associações culturais, acadêmicas, profissionais ou comunitárias, as escolas privadas e públicas, sindicatos dentre outras. As entidades da sociedade civil que contribuem para a veiculação de uma concepção orgânica de mundo, como as analisadas nesta pesquisa, se constituem em partidos ideológicos. Em relação a esta distinção, Saviani (1999) esclarece que: “O partido político é o organismo da sociedade civil que se relaciona diretamente com a sociedade política, visando a posse, controle ou fiscalização do aparelho governamental. Já os partidos ideológicos formam a própria base da sociedade civil, relacionando-se indiretamente com a sociedade política através dos partidos políticos. Em conseqüência, os partidos políticos estão diretamente representados no Parlamento, enquanto que os partidos ideológicos aí se fazem representar de modo mediato, ou seja, pela mediação dos partidos políticos.” (p. 4)
Para Gramsci, há dois tipos de ideologias, Gramsci supera uma certa concepção marxista de ideologia ao apresentá-la, não como uma “falsa visão da realidade”, mas como uma “concepção de mundo que se manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade econômica, em todas as manifestações de vida individuais e coletivas”. (1995, p. 16) Desta forma, a ideologia tem uma força real que altera e modifica a vida humana. as “arbitrárias”, que são individuais ou de pequenos grupos, que são de breve duração e têm pouca incidência sobre a ação humana; e as “ideologias orgânicas”, que expressam as aspirações de grandes correntes históricas, de classes ou grupos com vocação hegemônica e com capacidade de se tornarem classes nacionais, são mais duradouras e movem as ações de grandes massas. São as ideologias orgânicas que impulsionam a organização dos aparelhos privados da sociedade civil em torno de sua visão de mundo e do projeto de se converterem em hegemônica. No caso da presente pesquisa, as entidades analisadas, vinculadas a um projeto de sociedade e de educação, se moveram a partir das ideologias orgânicas por elas compartilhadas buscando aliados para suas posições mediante a direção política e o consenso. 
De acordo com a visão de Gramsci, a escola consiste num espaço de promoção da cultura, da técnica e dos vários campos da ciência, propiciando a formação de intelectuais de diferentes níveis. Na sociedade moderna, as categorias e funções intelectuais assumiram tamanha importância, que se buscou aprofundar e ampliar a “intelectualidade” de cada indivíduo, multiplicando e aperfeiçoando as especializações existentes. 
Para Gramsci, as noções científicas difundidas na escola entram em luta com a “concepção mágica” do mundo e da natureza presentes no folclore. Da mesma forma as noções de direitos e deveres ensinadas na escola confrontam-se com a “barbárie individualista” existente. Neste sentido, a escola pode fornecer o ponto inicial para o desenvolvimento de uma concepção histórico-dialética do mundo, para a formação de um novo intelectual. O novo intelectual consistiria no organizador, no construtor militante que, além de elaborar e dar organicidade às formas de pensar e compreender o mundo, seria o responsável por sua veiculação. 
Nesta perspectiva, a escola traz uma marca social, visto cada grupo social possuir um tipo de escola próprio, destinado a perpetuar uma determinada função tradicional, diretiva ou instrumental. A escola pode, dependendo da correlação das forças sociais transformar-se em instância produtora e criadora de ideologias, cultura e de formação de um “novo governado”, por isso espaço de luta hegemônica. Deste modo, o professor enquanto intelectual, organizador da cultura e dirigente, pode estar comprometido com os interesses do capital ou vinculado aos interesses dos trabalhadores.
De um lado, a função do professor, enquanto intelectual comprometido com um projeto de transformação da sociedade, consiste em elevar o nível intelectual das massas contribuindo para a superação das visões mágicas e religiosas e do senso comum, atuando na construção e fortalecimento da concepção histórico-dialética do mundo, marcada em seu cerne por um projeto de superação das relações capitalistas de produção. De outro, a função do professor, enquanto intelectual representante dos interesses da classe burguesa, consiste na conformação técnica e ético-política das massas às relações de exploração da sociedade capitalista e à sua lógica excludente.
Para a realização deste estudo foi privilegiado o recurso da análise de documentos e da realização de entrevistas com os sujeitos envolvidos nos processos em estudo. A investigação se centrou na análise de documentos primários por considerar que através dos mesmos se poderia resgatar a tramitação, as discussões travadas no Congresso Nacional dos projetos de lei analisados, assim como as emendas apresentadas. Além do resgate das proposições das entidades da sociedade civil propostas nas audiências públicas realizadas tanto no Congresso Nacional quanto no Conselho Nacional de Educação (CNE). É importante ressaltar o volume do material analisado, considerando a extensão do período estudado e o montante dos debates realizados sobre a educação. 
O recurso às entrevistas objetivou ampliar as análises realizadas, precisando algumas questões pouco claras nos documentos e na bibliografia consultada. Também foi realizado um estudo da bibliografia produzida acerca da tramitação da Constituição de 1988, da LDB, do Plano Nacional de Educação (PNE) e das Diretrizes Curriculares para a formação de professores para a educação básica.
Foram contemplados nesta pesquisa os principais marcos para a definição das políticas nacionais para a formação de professores, concebidos como parte do processo de construção da hegemonia neoliberal em relação à formação de professores: elaboração da Constituição de 1988, da LDB – Lei nº 9.394/1996, do PNE – Lei nº 10.172/2001 e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores para a Educação Básica.
O processo analisado no presente estudo está intimamente ligado ao processo de implantação e consolidação das propostas neoliberais no país e dos enfrentamentos travados entre este projeto e o projeto democrático de massas. Quanto mais se fortaleceu no país o projeto liberal-conservador, mais restritos foram se tornando os espaços para o debate e a negociação das propostas alternativas para a educação e, especificamente, para a formação de professores. Além disso, quanto mais este projeto foi se consolidando em todos os setores do Estado e da vida social, a proposta de uma escola pública, gratuita e democrática em todos os níveis foi perdendo força no Congresso Nacional e, por conseguinte, no corpo das leis aprovadas. 
A luz das mudanças efetuadas na correlação de forças sociais a partir dos anos de 1990, os debates sobre a educação e a formação de professores podem ser divididos em dois momentos. O primeiro, situado entre a elaboração da Constituição e sua aprovação em 1988, até a aprovação do projeto de LDB na Câmara Federal, em 1993. Nesta etapa é possível perceber em linhas gerais, no parlamento, a disputa acirrada entre o projeto liberal-conservador e o projeto democrático de massas. O segundo compreende o início da tramitação do projeto de LDB no Senado Federal em 1994 até 2001, período de aprofundamento e consolidação do neoliberalismo no Brasil. 
As entidades da sociedade civil que participaram do processo de elaboração da política educacional apresentaram diferentes propostas para a formação docente. As organizações do campo do trabalho se articularam constituindo o Fórum Nacional da Educação na Constituinte (FÓRUM), no momento da elaboração da Constituição de 1988, e no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na LDB (FÓRUM), no processo de aprovação da LDB. As decisões do FÓRUM eram tomadas a partir de consensos estabelecidos entre as entidades que o compunham. Esta estratégia, algumas vezes, limitou o alcance das propostas do FÓRUM, considerando-se que havia em seu interior visões diferenciadas quanto à educação nacional que não conseguiram construir um consenso. Os pontos defendidos pelo FÓRUM, nos dois momentos indicados, se referiram aos acordos possíveis entre as entidades, não ocorrendo o enfrentamento das divergências em momentos de votação. Além disso, cada entidade encaminhava isoladamente ao Congresso Nacional suas propostas que não se opusessem às aprovadas no Fórum.
Nas discussões em torno da elaboração da Constituição, a preocupação das entidades e parlamentares que se articularam na defesa da escola pública se centrou na garantia da dignidade profissional do professor, sendo secundarizadas as necessidades de sua qualificação e a responsabilidade do Estado nesse processo. Neste sentido, o FÓRUM não defendeu uma proposta de formação docente a ser inserida no texto constitucional.
No momento inicial da discussão da LDB, as entidades do campo do trabalho não possuíam uma proposta quanto à elevação da formação docente ao nível superior. Deste modo, a proposta encaminhada pelo FÓRUM consistiu na conciliação das propostas existentes em seu interior: manutenção da formação em nível médio para os docentes das séries iniciais da escolarização e formação em nível superior para as demais. A ambigüidade da proposta revelou o não enfrentamento no FÓRUM das oposições existentes em seu interior. O mesmo se deu em relação às discussões da aprovação do PNE, no qual estas entidades elaboraram a proposta de “PNE da Sociedade Civil”.
Nas discussões ocorridas no Conselho Nacional de Educação para a elaboração das diretrizes para a formação de professores para a educação básica, estas entidades organizaram o Fórum em Defesa da Formação de Professores, constituído por várias entidades, inclusive pelo FÓRUM. Entretanto, a participação se deu via, principalmente, algumas entidades mais ligadas à academia, como a ANFOPE e a ANPEd. Nessa etapa das discussões, as entidades reafirmaram suas propostas para a formação docente defendidas na etapa final da LDB. 
As entidades organizadoras dos interesses privatistas não se organizaram em um fórum único, mas buscaram se fortalecer e diversificar suas entidades representativas, ao longo dos anos de 1990, em torno de suas propostas para a educação nacional. No processo constituinte, estas organizações, representativas dos setores confessionais e laicos, não apresentaram propostas específicas para a formação docente. Suas ações centraram na defesa da garantia da destinação de recursos públicos para sua manutenção. As entidades do setor católico também se articularam para a manutenção do ensino religioso nas escolas públicas de ensino fundamental. Nas discussões da LDB, estas entidades defenderam a formação superior do professor e, especificamente, o setor empresarial apoiou com entusiasmo o Projeto Darcy Ribeiro, que reduzia as definições legais acerca do setor privado.
Quanto à formação do professor o presente estudo demonstrou que o setor empresarial não tinha uma proposta própria para a formação de professores, mas, no geral, apoiou a proposta do Governo FHC de diversificação do ensino superior e da criação de um novo locus para a formação docente, de custo mais baixo e com uma possível clientela assegurada. Entretanto, havia discordâncias neste segmento que diziam respeito às reivindicações das grandes empresas de ensino e de faculdade de menor porte. 
O setor privado laico atuou no Congresso Nacional e no CNE, prioritariamente, mediante os lobbies profissionais, mas em momentos decisivos para seus interesses ocorreu também a presença dos próprios dirigentes destas instituições. O setor confessional contou, principalmente, com a participação de seus quadros na defesa de suas proposições para a educação na elaboração da legislação educacional. 
Ao longo de todo o período analisado, as propostas oriundas da aparelhagem estatal procuraram diminuir as responsabilidades do Estado com os direitos trabalhistas dos professores. Além disso, principalmente, a partir do Governo FHC, o aparelho estatal procurou adequar as propostas da formação de professores ao seu projeto societal e às suas propostas para o ensino superior. 
A LDB aprovada em dezembro de 1996 representou a vitória do projeto liberal-corporativo, fortalecido com a vitória presidencial de FHC, que se efetivou como o dirigente do bloco no poder constituído pelo capital financeiro internacional e setores do capital nacional articulados em torno deste projeto de sociedade.
No que se refere à formação de professores, a LDB definiu como meta a formação superior dos professores de todos os níveis de ensino, criando uma nova instituição – os Institutos Superiores de Educação e um novo curso com a tarefa de formar os professores para a educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental – os Cursos Normais Superiores. Foi marcada também pela ênfase na formação de professores a distância; pela reedição dos cursos de Esquema I, destinados à preparação pedagógica de formados em cursos superiores em outras áreas que quisessem se tornar professores; e definiu ainda um prazo de dez anos para que somente fossem admitidos professores com formação superior. Dourado (2001) sintetiza com clareza o eixo das políticas do Governo FHC para a formação de professores: “Estão em curso políticas de aligeiramento na formação docente (formação entendida como municiamento prático, centrado na aquisição de habilidades e competências constituindo expressão do como fazer), diversificação e diferenciação dos espaços de formação (dissociação entre ensino e pesquisa), interpenetração entre as esferas pública e privada, em detrimento da esfera pública e a mitificação da educação a distância (EAD).” (p. 53)  
As propostas para a formação docente das entidades do campo do trabalho na LDB se centraram na defesa, dentre outros pontos, da formação de professores em instituições universitárias; o curso de Pedagogia como instância de preparação do professor para a educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental e a ênfase na formação presencial do professor. Neste sentido, observa-se que as políticas para a formação docente aprovadas pelo governo não levaram em conta as propostas das entidades do campo do trabalho e que o governo se utilizou das divisões e tensões internas existentes no campo do trabalho para fortalecer suas proposições para a formação docente.
A regulamentação da LDB propiciou a continuidade dos confrontos em torno da definição das políticas de educação para o país, o que significou o prosseguimento das disputas entre os projetos acima explicitados com considerável fortalecimento do projeto liberal-corporativo.
Quando a elaboração das políticas educacionais se deslocou do Congresso Nacional para o CNE Para conhecer melhor a composição e atuação do CNE neste período ver: SILVA, Andréia Ferreira da. Conselho Nacional de Educação: de aparelho de Estado a agência de empresariamento do ensino superior. In: NEVES, Lúcia Maria Wanderley (org.). O empresariamento da educação: novos contornos do ensino superior no Brasil dos anos 1990. São Paulo: Xamã, 2002., foi mantida a mesma dinâmica da ausência de interlocução entre os diferentes projetos para a educação nacional. Isto porque este Conselho se converteu, principalmente, em aparelho do governo na implementação de sua proposta de reforma educacional. Desse modo, as entidades da sociedade civil do campo do trabalho não encontraram no CNE um espaço democrático de discussão. Pelo contrário, no processo de definição do locus privilegiado para a formação do professor para a educação infantil e para as séries iniciais do ensino fundamental, o Governo FHC se utilizou da coerção legal: um decreto presidencial, para impor sua proposta de formação docente. 
Na proposta de formação do Governo FHC, foi privilegiada a preparação do professor em instituições não-universitárias e a partir de diretrizes curriculares centradas na noção de competência. Nesta perspectiva, Mello (2000), importante intelectual do Governo FHC na área educacional, assim se expressou sobre a formação de professores:

(...) a educação inicial de professores deve ter como primeiro referencial as normas legais e recomendações pedagógicas da educação básica. Os professores não são necessários para qualquer projeto pedagógico mas para aqueles que vão trabalhar de acordo com as diretrizes estabelecidas na lei, promovendo a constituição das competências definidas nas diferentes instâncias de normatização e recomendação legal e pedagógica, para ensinar e fazer aprender os conteúdos que melhor podem ancorar a constituição destas competências. Os modelos ou instituições de formação docente que interessam ao país são portanto aqueles que propiciam ou facilitam a constituição de um perfil de profissional adequado a essa tarefa. (Mello, 2000, p. 8)

Em relação ao projeto do Governo FHC para a formação superior de todos os professores, é preciso esclarecer que sua propostas está articulada à implantação no Brasil de políticas de diversificação e privatização das instituições de ensino superior. De acordo com esta política, o governo brasileiro estimulou a criação dos ISEs via instituições de ensino superior privadas. Além disso, é preciso considerar que, apesar de prever a formação superior do professor, a legislação continuou admitindo a formação em nível médio para a educação infantil e as séries iniciais de escolarização. As políticas do Governo FHC se centraram na qualificação de professores em cursos de formação rápida e a distância, o que vem contribuindo para a fragilização da formação docente, contrariamente ao que a exigência de formação superior poderia indicar.
Nos embates acerca da definição da formação de professores, as propostas educacionais do Governo FHC se sobrepuseram às propostas das entidades do campo do trabalho. As propostas do governo estavam significativamente associadas às orientações das instituições de financiamento internacional, como o Banco Mundial, no sentido de adequar o país à divisão internacional do trabalho. No entanto, apesar da regulação da formação de professores ter-se dado a partir destas orientações, é possível afirmar que no interior das instituições formadoras podem existir espaços importantes para sua negação, conforme o projeto da instituição de ensino, a elaboração das propostas de curso e da prática cotidiana dos professores.
Uma questão que norteou a presente investigação consistiu no questionamento acerca da existência ou não de uma proposta articulada para a formação de professores apresentada pelas entidades da área educacional do campo democrático de massas. A partir dos estudos realizados, foi possível perceber a não explicitação por parte destas entidades de um projeto de formação docente quanto à natureza dessa formação. Os eixos centrais das proposições apresentadas enfatizaram a organização, estruturação e duração dos cursos de formação.
A questão fundamental que congregou as mais diferentes entidades sindicais e acadêmicas deste campo, durante grande parte do período analisado, se referiu às condições do exercício da profissão. Ou seja, reivindicação principalmente de caráter mais corporativo. É importante registrar que a existência de divergências no interior do campo do trabalho quanto aos projetos de formação de professores dificultaram a elaboração de uma proposta a ser apresentada ao governo.
O conteúdo do projeto de formação do Governo FHC foi sendo implantado de forma lenta e articulada e somente se revelou com clareza no momento da elaboração das Diretrizes para a Formação de Professores para a Educação Básica. Este fato dificultou a articulação das entidades do campo do trabalho na defesa de suas proposições e na articulação de uma frente ampla, que congregasse profissionais de outras áreas da formação de professores nesta luta, e não prioritariamente a área da Pedagogia. 
A noção de competência foi definida como eixo norteador da formação de professores na proposta do Governo FHC. No momento de sua discussão, as críticas das entidades do campo do trabalho à proposta do MEC não continham uma crítica aprofundada acerca desta concepção de formação e suas vinculações com um projeto de sociedade específico. Ficaram restritas aos pontos da proposta do MEC que se contrapunham aos pontos defendidos por estas entidades. Neste sentido, as entidades do campo do trabalho não sistematizaram um projeto alternativo único de formação docente, mas reafirmaram princípios que sinalizavam na direção de seu projeto de formação. 
A presente pesquisa não pretende, com esta afirmativa, desconsiderar a importância da ação das entidades do campo da educação na luta pela escola pública e na inserção na legislação educacional de importantes conquistas nesta área. Deve ser reconhecida a contribuição destas entidades para limitar o alcance das reformas implementadas no Governo FHC, no sentido da redução das funções do Estado no que diz respeito à educação pública e, especificamente, à questão da formação de professores, e da revisão do Decreto Presidencial nº 3.276/1999, que significou a explicitação do caráter coercitivo do Estado brasileiro na implantação de seu projeto de formação de professores. Entretanto, é preciso reconhecer os limites da intervenção destas entidades na definição das políticas de formação de professores no país, para que novas práticas e análises possam ser feitas objetivando alterar o projeto em curso.
As contribuições do presente estudo consistem na elucidação dos processos de elaboração das políticas educacionais, especificamente para a formação de professores, detendo-se na análise das propostas das entidades da sociedade civil, tanto do campo do trabalho quanto do campo do capital, e do aparelho estatal. Nesta perspectiva, as disputas travadas nesse processo no âmbito do Estado em sentido ampliado consistiram no eixo da presente investigação, que teve como pano de fundo o processo de consolidação e aprofundamento do neoliberalismo no Brasil.
Esta pesquisa aponta para a necessidade de novas pesquisas que aprofundem a análise da dinâmica própria dos aparelhos privados de hegemonia da área da educação e que busquem investigar a natureza das propostas da formação de professores presentes nestas entidades, principalmente do campo do trabalho, contribuindo assim para o fortalecimento de um projeto de formação do professor enquanto um intelectual comprometido com um processo de transformação da sociedade existente. Aponta para a necessidade do aprofundamento de estudos acerca da dificuldade de consensos sobre a natureza da formação docente, no interior das entidades ligadas ao campo do trabalho. Indica, também, a urgência de investigações que busquem a compreensão das dificuldades da área da educação na articulação com as outras áreas envolvidas com a formação de professores.
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